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1. Základná charakteristika Mesta Komárno 
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

1.1 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. 

1.2 Identifikačné údaje 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1 
94501 Komárno 
IČO: 00306525 
DIČ: 021035731 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Štatutárny zástupca: 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. 
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1.3 Partnerské mestá 

• Blansko, Česko 
• Komárom, Maďarsko 
• Kralupy nad Vltavou, Česko 
• Lieto, Fínsko 
• Sebes, Rumunsko 
• Terezin, Česko 
• Weissenfels, Nemecko 

1.4 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 34 120, z toho ženy: 18039, muži: 16081 

Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry 

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

1 092 872 2 943 21 956 7 257 

Obyvateľstvo podľa národnosti v % 

(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001) 

maďarská 60,1 (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2011) 
slovenská 
rómska 
česká 

34,7 
1,2 
1,0 

maďarská 
slovenská 
rómska 

53,8 
33,5 
0,4 

iná 3,0 Česká 0,6 3,0 
iná 
nezistená 

0,4 
10,76 

1.5 Ekonomické údaje 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Komárno predstavovala k 31.12. 2013 
17,69 %, čo predstavuje 10 135 evidovaných uchádzačov o prácu. 
Z toho bolo evidovaných 5 164 žien a 4 971 mužov. 

Z tohto počtu podľa dĺžky trvania bolo nezamestnaných 
- viac ako 12 rokov 6 137 osôb, 
- od 7 - do 12 rokov 1 587 osôb, 
- menej ako 7 rokov 2 411 osôb 

Z tohto počtu podľa vekovej štruktúry bolo nezamestnaných 
- do 25 rokov 1 508 osôb, 
- od 25 - do 54 rokov 7 110 osôb, 
- nad 55 rokov 1 517 osôb 

Z tohto počtu podľa dosiahnutého vzdelania bolo nezamestnaných 
- s neukončeným základným vzdelaním 242 osôb 
- so základným vzdelaním 2 853 osôb 
- s nižším stredným odborným vzdelaním 13 osôb 
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so stredným odborným vzdelaním 
s úplným stredným odborným vzdelaním 
s úplným stredným všeobecným vzdelaním 
s vyšším odborným vzdelaním 
s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 
s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa 
s neurčeným vzdelaním 

828 osôb 
294 osôb 
446 osôb 

15 osôb 
78 osôb 

334 osôb 
4 osoby 
8 osôb 

(Ekonomické údaje sú za okres Komárno, nakoľko údaje samostatne za mesto Komárno 
nemáme k dispozícii) 

1.6 Organizačná štruktúra 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. 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 2013 predstavoval 406 osôb. 
Z toho bolo v riadiacich pozíciách 27 zamestnancov. 

P R I M Á T O R 

I • ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 

II. - ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 

PREDNOSTA 

Sekieiariat úra*j 

EKONOMICKÝ ODBOR * 

FINANČNE 
ODDELENIE 

Relerä 
padnittaletľskej činnosti 

ODDELENIE DANÍ | 
A POPLATKOV 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

ODDELENIE 
SPRÁVY MAJETKU 

Rafeíái 
araŕyŕfcy 

ODDELENIE 8PRAVÝ 
BYTOVÉHO FONDU 

ORGAN1ZANE ODDELENIE 
PRIMÁTORA 

Rrferai irtfornistiky 

Rdíerái organizačných veci 

Hatám opatrovateletaj sJulDy 

H d e a peisonalisľjKy a mrav 

ODDELENIE PRÁVNYCH VECI 
A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

ODBOR ROZVOJA 

ODDELENIE 
ZAHRANIČNÝCH 

VZŤAHOV, 
INFORMAČNEJ 
KANCeiARtE 

A SPRÁVY PAMIATOK 

ODDELENIE 
ÚZEMNÉHO PLAMU. 

ARCHITEKTÚRY 
A VÝSTAVBY 

MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

ÚTVAR HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA 

ODDELENIE 
PREVÁDZKY 

A MATERIÁLNO 
TECHNICKÉHO 

ZABEZPEČENIA 
ÚRADU 

ODBOR ŠKOLSTVA A KULTÚRY 

METODICKÉ 
ODDELENÍ E 

ODDELENIE 
HOSPODÁRENIA 

KOMUNÁLNY ODBOR SOCIÁLNY A SPRÁVNY ODBOR 

ODDELENIE 
KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB 

ODDELENIE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

ODDELENIE 
EVIDENCIE 

ODDELENIE 
SOCIÁLNYCH VECl 

Organizačná schéma Mestskalio úraBu u Krmame platná od 1. apríla 2Q13 SchiaM t*V) 28. marca 2013 MUDr. Anión Marek, primátor mesta 
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1.6.1 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 pracovno
právnych 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. 
Hlavným kontrolórom mesta je Mgr. Csintalan Miklós, ktorý bol zvolený poslancami MZ na 
obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2014, t.j. 6 rokov. 

1.6.2 Zvolení poslanci vo voľbách 2010: 

Mgr. Andruskó Imre 
Mgr. Bača Juraj 
Mgr. Batta Gyorgy 
Mgr. Bende Štefan 
PaedDr. Bende Štefan 
MUDr. Benyó Zoltán 
Cúth Csaba 
Ing. Dékany Gabriel 
Ing. Dubány Imrich 
Mgr. Gajdáč Ondrej 
Ing. Glič Konštantín 
Ing. Gyórfy László 
PaedDr. HéderÁgnes 

1.7 Rozpočtové organizácie 

1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eôtvôsova ul. 39, Komárno -
Eôtvôs Utcai Magyar Tanítási Nyelvú 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 Nyelvú Alapiskola Komárom 
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvú Alapiskola Komárom 
6. Základná škola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 
7. Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
8. Zariadenie pre seniorov, Špitálska 3434/16, 94501 Komárno 

1.8 Príspevkové organizácie 

1. Comorra Servis 
2. Mestské kultúrne stredisko 

JUDr. Hortai Éva 
MUDr. Ipóth Szilárd 
Ing. Jágerská Alžbeta 
JUDr. Kantha Mária 
Mgr. Keszegh Béla 
Mácza Mihály 
JUDr. Novák Vojtech 
MUDr. Sebô Zsolt 
Ing. Szabó Béla 
MUDr. Tóth Peter 
JUDr. Varga Tamáš 
Mgr. Zábojník Štefan 
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1.9 Organizácie zriadené mestom so 100% vlastníctvom a 
organizácie so spoluvlastníctvom mesta 

Názov Predmet činnosti 
Podiel v 

% 

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 100,00 
CALOR, s.r.o. Výroba a rozvod pary a teplej vody 100,00 
COM-MÉDIA, spol. s.r.o. Činnosti rozhlasu a televízie 100,00 
COM-VARGAS, spol. s.r.o. Obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti 33,00 

2 Rozpočet mesta 2013 a jeho plnenie 

Základným nástrojom finančného hospodárenie mesta bol rozpočet na rok 2013. 
Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2013 bol schválený dňa 13. decembra 

2012 na 26. zasadnutí MZ, uznesením č. 984/2012, vo výške 18 662 418 €, 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 2013 - 2015 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. 2013 dosiahol výšku 20 605 431 € na strane príjmov aj 
výdavkov. 

Príjmy Schválený 
rozpočet na 

rok 2013 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

{v eurách) 

% 

Bežné príjmy 16 728 308 18 259 020 17 866 512,43 97,85% 
Kapitálové príjmy 1 500 110 1 548 146 800 479,93 51,71% 

Finančné príjmy 434 000 798 265 533 177,49 66,79% 

SPOLU PRÍJMY 18 662 418 20 605 431 19 200 169,85 93,18% 

Výdavky Schválený 
rozpočet na 

rok 2013 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

(v eurách) 

% 

Bežné výdavky 15 776 718 17 266 904 16 744 612,65 96,98% 

Kapitálové výdavky 1 609 204 1 878 222 919 446,43 48,95% 
Finančné výdavky 1 276 496 1 460 305 1 071 686,72 73,39% 
SPOLU VÝDAVKY 18 662 418 20 605 431 18 735 745,80 90,93% 
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2.1 Príjmy rozpočtu 

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

Položka Text Príjmy v eurách 

100 Daňové príjmy 9 955 898 

200 Nedaňové príjmy 2 284 161 

200 Nedaňové príjmy škôl a Zariadenia pre seniorov 754 444 

300 Granty a transfery 5 672 489 

Položka Text Príjmy v eurách 

111 Daň z príjmov FO - podielové dane 7 091 015 

120 Daň z nehnuteľnosti 1 655 016 

130 Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov 1 209 867 

210 Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku 1 352 994 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 585 194 

220 Príjem RO - škôl a Zariadenia pre seniorov 754 444 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku 170 482 

240 Bankové úroky 1 012 

290 Ostatné nedaňové príjmy 174 479 

310 Granty a transfery - bežné 5 041 126 

320 Granty a transfery - kapitálové 629 998 

330 Granty zahraničné 1 365 

Vlastné bežné príjmy: 

Vlastné bežné príjmy dosiahli k 31.12. 2013 výšku 12 082 683,33 eur 
Vlastné bežné príjmy školských zariadení dosiahli k 31.12.2013 výšku 191 896,29 eur 
Vlastné bežné príjmy zariadenia pre seniorov dosiahli k 31.12.2013 výšku 562 548,15 eur 

Vlastné kapitálové príjmy: 

Príjmy z predaja bytov, hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiali 
k 31.12. 2013 výšku 170 481,96 eur. 

Granty a transfery: 

Výška prijatých grantov a transferov prestavuje k 31.12. 2013 sumu 5 672 489,04 eur, 
z toho: bežné dotácie 5 042 491,07 eur, 

kapitálové dotácie 629 997,97 eur. 
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Prijaté finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurách: 

Školstvo prenesená kompetencia 3 336 023,00 

Školstvo - stravovanie 70 364,00 

Školstvo - cestovné 40 560,00 

Školstvo - školské potreby 9 013,80 

Školstvo - asistent učiteľa 7 200,00 

Školstvo - vzdelávacie poukazy 67 361,00 

Školstvo - žiaci zo SZP 23 967,00 

Školstvo - MŠ 6 ročné deti 44 265,00 

Školstvo - odchodné 10 050,00 

Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov 2 000,00 

Školstvo - kreditové príplatky 12 111,00 

Dotácia na zvýšenie platov školských zamestnancov 96 178,00 

Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ EotvĎsa 20 396,00 

ZŠ Mieru, výmena okien telocvične 25 000,00 

Zadržané rodinné prídavky 2 936,23 

Sociálny a správny odbor (útulok) 40 320,00 

Domov dôchodcov 556 800,00 

Samostatný školský úrad 25 380,00 

Spoločný stavebný úrad 32 064,54 

Pozemné komunikácie 1 869,02 

Obnova miestnych komunikácií po zimnom období 25 939,75 

Zmiernenie následkov snehovej kalamity 11 144,69 

Matrika 53 425,59 

Register obyvateľstva 11 377,74 

Životné prostredie 3 617,78 

ŠFRB 22 255,14 

Voľby so samosprávnych krajov 2013 30 270,61 

Vojnové hroby 1 019,03 

Dotácia • soc. zariadenie Náruč, n.o. 38 400,00 

Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie 22 080,00 

Protiturecká pevnosť - pamiatkový výskum 15 000,00 

Reštaurovanie Ferdinandovej brány 10 000,00 

ROEP 12,08 

Povodne 2013 199 315,24 

Príspevok ZŤP 31 233,51 

Malé obecné služby (MOS) 5 207,93 

Modernizácia vzdelávacieho procesu 1 449,88 

MŠ K. Kacza 39 - projekt 2 127,42 

Zosúladenie územnoplán. dokumentácií KN a KM 4 513,72 

Revitalizácia centrálnej mestskej časti 27 730,50 

Túry v Komárňanských kazematách 7 386,09 

Obnova kultúrnych pamiatok 1 500,00 

Výnosy - režijné náklady od cudzích stravníkov 31 506,41 

Dar pre Zariadenie seniorov Komárno 300,00 

Dar - nadácia základným školám 1 900,00 

Dar - nadácia COOP základným školám 550,00 

ZŠ Pohraničná od Obč. združenia Samsung 2 000,00 

Višegrádskyfond - Komárňanské dní 6 000,00 

Nadácia SPP - obnova rekreačnej zóny 1 500,00 

Dar od VÚB na opravu Leopoldovej brány 48 504,00 
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Zahraničný grant pre ZŠ 1 365,37 

Kazematák dotácia EU 124 871,76 

Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha 455 150,21 

Dotácia na výmenu výplní otvorov ZŠ Pohraničná 30 536,00 
Dotácia na Kamerový systém MP 12 000,00 

Nadácia pre MŠ 3 000,00 

Združené finančné prostriedky 4 440,00 

2.2 Výdavky rozpočtu 

Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2013. 

K 31.12. 2013 bolo čerpanie výdavkov nasledovné: 

Program 1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva -
čerpanie výdavkov vo výške 2 221 784,2 eur, t.j. 92,71 % 

Program 2. Služby občanom -
čerpanie výdavkov vo výške 150 597,9 eur, t.j. 90,45 % 

Program 3. Bezpečnosť -
čerpanie výdavkov vo výške 697 362,4 eur, t.j. 76,39 % 

Program 4. Prostredie pre život -
čerpanie výdavkov vo výške 2 850 904,5 eur, t.j. 103,4 % 

Program 5. Šport, kultúra, média, pamiatky -
čerpanie výdavkov vo výške 924 950,8 eur, t.j. 91,66 % 

Program 6. Vzdelávanie -
čerpanie výdavkov 6 945 148 eur, t.j. 99,68 % 

Program 7. Sociálne služby a sociálna pomoc -
čerpanie výdavkov 1 719 030 eur, t.j. 96,98 % 

Program 8. Rozvoj mesta -
čerpanie bežných výdavkov vo výške 699 528,2 eur. t.j. 96,4 % 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 917 606,43 eur, t.j. 49,71 % 

Program 9. Bývanie -
čerpanie výdavkov vo výške 535 306,9 eur, t.j. 97,5 % 

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. 

11 



Prehľad čerpania výdavkov podľa COFOG (v eurách) 

Ukazovateľ 

Rok 2013 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.122013 

% 
plnenia 

Bežné výdavky 
1 Všeobecné verejné služby 2 510 308 2 663 042 2 453 898,03 92,15% 
2 Obrana 26 150 402 812 222 480,08 55,23% 
3 Verejný poriadok a bezpečnosť 484 762 508 901 474 305,34 93,20% 
4 Ekonomická oblasť 499 043 576 509 546 054,46 94,72% 
5 Ochrana životného prostredia 1 552 878 1 539 391 1 587 043,70 103,10% 
6 Bývanie a občianska 

vybavenosť 
1 208 707 1 240 608 1 274 182,61 102,71% 

7 Zdravotníctvo 0 0 0 0 
8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 1 423 938 1 607 588 1 532 569,58 95,33% 
9 Vzdelávanie 2 334 765 2 317 009 2 286 472,04 98,68% 
10 Sociálne zabezpečenie 617 478 675 527 623 139,82 92,24% 
Kapitálové výdavky 1 609 204 1 845 846 917 606,43 49,71% 
Finančné operácie 1 276 496 1 460 305 1 071 686,72 73,39% 
Výdavky mesta (bez rozpočtových 
organizácií) 

13 543 729 14 837 538 12 989 438 87,54% 

Výdavky rozpočtových organizácií 
mesta 

5 118 689 5 767 893 5 746 307 99,63% 

Výdavky celkom 18 662 418 20 605 431 18 735 746 90,93% 
Bežné výdavky: 

V rámci 9-tich programov rozpočtu, boli čerpané bežné výdavky (vrátane rozpočtových 
organizácií) vo výške 16 744 612,65 eur, t.j. 96,98 %. 

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 2 819 928 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 122 223 

631 Cestovné náhrady 6 085 

632 Energie, voda a komunikácie 1 553 475 

633 Materiál 282 895 

634 Dopravné 107 292 

635 Rutinná a štandardná údržba 673 660 

636 Nájomné za nájom 38 509 

637 Služby 2 391 467 

641 Transfery v rámci verejnej správy 880 648 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 717 191 

644 Transfery nefinančným subjektom 314 613 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery 92 158 
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Transfery, dotácie, príspevky 

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, v eurách: 

rok 2013 rok 2012 rozdiel 

Školstvo 1 016 580 1 010 718 5 862 

Domov dôchodcov 46 400 100 000 -53 600 

Mestské kultúrne stredisko 235 000 235 000 0 
COMORRA SERVIS 701 854 592 180 109 674 

COM-MÉDIA, spol. s r. o. 150 000 150 000 0 

SAD Nové Zámky 157 132 152 118 5 014 

Cirkevná škola 140 599 130 178 10421 

STU Trnava 10810 11 379 -569 

Športové kluby 233 766 244 834 -11 068 

Kultúrne podujatia 50 906 50 635 271 

Útulok zvierat 3 527 4 256 -729 
Jednotlivci (úspešný Športovci, študenti, 
sociálna pomoc rodiny s deťmi, školáci, 
dôchodcovia), členské príspevky 98 216 108 217 -10 001 

Spolu: 2 844 790 2 789 515 55 275 

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu kultúrnych podujatí 

P.Č. Žiadateľ/ Príjemca dotácie 
Podpora 

kultúrnych 
podujatí v 

eurách 

Uznesenie MZ 
P.Č. Žiadateľ/ Príjemca dotácie 

Podpora 
kultúrnych 
podujatí v 

eurách 
Účel 

1 A m a n t e, n.o. 300 príspevok na tvorivú dielňu „Cesta k sebe 
2 Bíró Lucián Alap (neinv. fond) 150 príspevok na sériu prednášok z príležitosti roku viery 

3 CDT Sound &amp; Light -
Doktori kova 1 000 príspevok na podujatie „WAKE UP KN" 

4 Cornides István Társaság 150 príspevok na podujatie „Pamätný deň Istvána Cornidesa" 

5 CSAVAR 300 ako príspevok na podporu divadelného predstavenia Csokonai: 
„Dorottya" v komárňanských školách 

6 Csemadok Teriileti Választmány 300 príspevok na podujatie „Kulturális barangolások Komáromban és 
kĎrnyékén" 

7 Csemadok Városi Szervezete Komá 500 príspevok na XXII. roč. Harmónia Sacra Danubiana. 
8 Csemadok Városi Szervezete 300 príspevok na podporu činnosti Galérie Csemadok. 

9 Detský kútik Žubrienka - Poronty 800 príspevok na podporu celoročnej činnosti Detského kútiku 
Žubrienka - Poronty Játszóház 

10 Ernó Papp-HOLDAS 600 príspevok na tradicionálnu prednášku pre deti s tematikou 
turecká okupácia. 

11 FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. 500 príspevok na Benefičný vianočný koncert. 
12 Generation C média s.r.o. 500 príspevok na podujatie „LAKE UP". 
13 Gymnázium Ľ.J.Šuleka 300 príspevok na podujatie „Komárno v srdci Európy". 
14 Hänsel Reštaurácie, s.r.o. 300 príspevok na podujatie „LIVE 2013". 

15 Inštitút celoživ. vzdel., n.o. 300 príspevok na konferenciu „Úroveň a kvalita vo vyučovacom 
procese" 

16 Jókai Kôzmúvelódési és Múzeum 
Egyesúlet 500 príspevok na výstavu „100 rokov Kultúrneho paláca 

17 Jókai Kôzmúvelódési és Múzeum 
Egyesúlet 400 príspevok na rozprávkový maratón „Egyszer volt, hol nem volt" 

18 Jókai Mór MTNY Alapiskola Komáro 300 príspevok na VI. roč. „Kaszás Attila Versmondó Fesztiváľ 
19 Jókaiho dni v Komárne, n.f. 1 500 príspevok na jubilejný 50. roč. Jókaiho dni. 
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20 Jókaiho dni v Komárne, n.f. 300 príspevok na novú produkciu divadelného súboru Gimisz 
21 Knižnica J.Sz. v Komárne 150 príspevok na podujatie Cesta operou 
22 Knižnica J.Sz. v Komárne 200 príspevok na podujatie Letný čitateľský tábor 
23 Komárňanský komorný orchester 300 príspevok na podujatie „Festival Maďarské Vianoce" 

24 Komárňanský komorný orchester 300 príspevok na spomienkové koncerty na skladateľov Bélu Bartóka, 
Zoltána Kodálya a Pála Kadosu v Komárne 

25 Komárňanský komorný orchester 700 príspevok na koncerty venované skladateľom z regiónu Komárna. 
26 Komárňanský komorný orchester 200 príspevok na V. ročník súťažného festivalu Beliczayho 

27 Komárno a okolie, n.f. 1 500 príspevok na podujatie X. Medzinárodná operetná spevácka 
súťaž Franza Lehára 

28 Komárno a okolie, n.f. 300 príspevok na podujatie XVI. Majstrovské kurzy komornej hudby 

29 KOMÁROM I REFORMATUS 
EGYHÁZKÔZSÉG 300 príspevok na podujatie XIV. Detský tábor 

30 KOMAROMI REFORMATUS 
EGYHÁZKÔZSÉG 200 príspevok na podujatie IV. Mládežnícky tábor 

31 KPHV-Komárno 200 príspevok na podujatie 15. Zraz historických vozidiel v Komárne 
32 KUCKÓ 250 príspevok na podujatie Deň dobrodružstva 2013 
33 Marianum MTE Iskolakózpont 200 príspevok na pamätný deň Istvána Lestára 
34 Miestny odbor Matice slovenskej 500 príspevok na Letné tvorivé dielne 

35 Miestny odbor Matice slovenskej 400 príspevok na podujatie Slovenskí rebeli - tance z regiónu 
Komárno 

36 Miestny odbor Matice slovenskej 400 príspevok na podujatie Vianočná kapustnica 
37 Miestny odbor Matice slovenskej 500 príspevok na premiéru muzikálu Snehulienka 

38 MVSR ŠA v Nitre pobočka Komárno 500 na prezentáciu dokumentov z príležitosti 250. výročia 
zemetrasenia v meste 

39 MVSR ŠA v Nitre pobočka Komárno 200 príspevok na podujatie Reliqiozita v dejinách Komárna 
40 Nadácia biskupa Királya 1 000 príspevok na podujatie Dobré slovo - Jó Szó 

41 Nadácia biskupa Királya 600 
ako príspevok na organizáciu slávnostného odovzdania diplomov 
veľvyslancom SRN v SR absolventom nemeckého jazykového 
kurzu DSD vyššieho stupňa 

42 Nadácia biskupa Királya 1 000 príspevok na podujatie „A GIMISZ 20 éve" 
43 Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap 800 príspevok na podujatie „XVI. Únnepváró karácsony elotť 
44 O.Z. TRI POTOKY - HÁROMPATAK 700 príspevok na podujatie „Komáromi fonó - táncház a Révben 
45 Občianske združenie DALAFA PT 400 príspevok na koncert vážnej hudby komárňanských umelcov 
46 Občianske združenie DALAFA PT 1 500 príspevok na Festival KÚT 

47 Občianske združenie ES Polgári 
Tá rs u lás 1 500 príspevok na medzinárodný festival amatérskych divadiel 

48 Občianske združenie FIGÚR PT 200 príspevok na tanečné domy hudobnej skupiny „Ritka Magyar 
Folkband" 

49 Občianske združenie FIGÚR PT 300 príspevok na koncertnú premiéru CD nosiča „Sárdongólo" 
hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband". 

50 Občianske združenie Fonográf 2 000 príspevok na folklórny festival FONOGRÁF 
51 Občianske združenie Fonográf 300 príspevok na koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás 
52 Občianske združenie Franz Lehára 600 príspevok na kultúrno-spoločenské podujatia 
53 Občianske združenie MÁK 400 príspevok na sériu tanečných domov v Komárne 
54 Občianske združenie Pentaton 400 príspevok na podporu činnosti tanečného súboru Kiskódmon 

55 Občianske združenie Rév - Rév 
Polgári Társulás 1 500 príspevok na podujatie „RÉV FESZTIVÁL 2013 - JAZZPODIUM". 

56 ODYSEA MYSLE 500 príspevok na podujatie Nec arte, nec marte. 
57 ODYSEA MYSLE 200 príspevok na podujatie „HURÁ PRÁZDNINY - Vakációó'!". 
58 OZ ART FORT Polgári Társulás 400 príspevok na organizovanie tanečných domov 
59 OZ ART FORT Polgári Társulás 400 príspevok na vydanie nového CD nosiča Pétera Emmera 

60 OZ Concordia Chorus PT 500 príspevok na celoslovenskú prehliadku maďarských speváckych 
zborov na Slovensku v Komárne 

61 OZ Concordia Chorus PT 500 príspevok na slávnostný koncert Concordie z príležitosti 150. 
výročia založenia spevokolu „Komáromi Dalegyesúlet". 

62 OZ Fotoklub Helios 500 príspevok na výstavy klubu doma i v zahraničí 
63 OZ Fotoklub Helios 1 100 príspevok na činnosť fotoklubu 
64 PALATINUS 1 000 príspevok na realizáciu sochy Gáspára Alapyho 
65 Podunajské múzeum v Komárne 300 príspevok na školskú historickú súťaž Nec arte, nec marte 

66 PRO ARTE DANUBIÍ 300 príspevok na podujatie „Fazonigazítás" - výstava reštaurovaných 
a premaľovaných historických obrazov 
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67 PRO ARTE DANU BI í 300 príspevok na výstavu keramikov a hrnčiarov v Galérii Limes 

68 PRO LIBRI 200 príspevok na podujatie Stretnutie najlepších detských čitateľov 
a voľba kráľa čitateľov v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne. 

69 Pro museum 300 príspevok na podujatie Noc múzeí a galérií 2013 v Komárne 
70 Pro SUN de Selye János, n.o. 500 príspevok na podujatie „IX. Komáromi Eqyetemi Napok" 
71 Regionálne osvetové stredisko 1 500 príspevok na podujatie „Spoločne s patrónmi Európy". 
72 Sereghy Torzs 300 príspevok na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal" 

73 Spevácky zbor maďarských 
pedagóg 400 príspevok na koncert speváckeho zboru v Komárne 

74 Spoločnosť ATELIÉR Társaság 500 príspevok na vydanie a publikovanie umeleckého magazínu 
ATELIÉR 

75 Spolok komárňanských výtvarníkov 
- K.ART. E 300 ako príspevok na podujatie .Aktívna súčasná výtvarná tvorba" 

v Galérii Limes 
76 SPŠ-ISzKI Komárno 500 príspevok na dramatizáciu rozprávky Tretí sudič 
77 SRRZ - RZ pri Materskej škole 300 príspevok na oslavy 35. výročia založenia materskej školy 

78 Szlov.Magyar Protestáns Okt.és K 400 príspevok na podujatie „IM. Harmos Károly Képzómúvészeti 
Alkotótábor 

79 SZMPSZ Komáromi RPK 300 príspevok na kultúrne podujatia Letnej univerzity Móra Jókaiho 

80 SZMPSZ Komáromi RPK 300 príspevok na podujatie „X. Jókai Mór Verš- és Prózamondó 
Tábor" 

81 SZMPSZ Komromi Teruleti 
Válaszím 300 príspevok na podujatie „XVIII. Komáromi Pedagógiai Napok" 

82 TEÁTRUM 500 príspevok na pamätník zakladateľov MATESZ z príležitosti 60. 
výročia založenia 

83 TEÁTRUM 600 príspevok na predstavenie Andersen-Dobi: „HókirálynÓ" 
84 Združenie Hedera / Borostyán Tár 1 500 príspevok na podujatie „19. Borostyán Fesztiváľ v Komárne 
85 Združenie Hedera / Borostyán Tár 400 príspevok na hudobný klub Borostyán v Komárne 
86 Židovská náboženská obec 500 príspevok na podporu kultúrnych podujatí v roku 2013 

87 Základná organizácia zväzu 
včelárov 300 príspevok pre realizáciu podujatia včelárskej nedele 2013 

v Komárne 

88 ZS Pohraničná 300 príspevok na financovanie nákladov súvisiacich s oslavou 120. 
výročia založenia školy 

89 Štefan Bartanusz 300 príspevok na tlačiarenské práce básničiek „Nem bántalak, 
Liliomvirág", 13. vydanie 

90 Attila Bartanusz 350 príspevok pre vydanie CD zvukového nosiča 

91 Coílavino production 330 
príspevok pre realizáciu (prenájom sály, techniky, krojová výbava 
a materiálne zabezpečenie) každoročne sa konajúcej akcie -
Vianočná kapustnica 

92 Rímskokatolícka cirkev 300 príspevok na charitatívny farský ples 

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu športových klubov a podujatí ťv eurách) 

Žiadateľ/ príjemca 

Celo
ročná 

dotácia 

Jedno
razová 
dotácia 

Fond 
primá
tora 

Uznesenie MZ 
Žiadateľ/ príjemca 

Celo
ročná 

dotácia 

Jedno
razová 
dotácia 

Fond 
primá
tora Účel dotácie 

Ing. Bujná Zoltán 300 
cyklistická expedícia do Strednej Azie k 100. výročiu 
úmrtia Vámvéryho 

Capoeira Komárno 500 na podporu Majstrovstiev Európy v capoeire, ktoré sa 
uskutočnia 8.-10. novembra 2013 v Komárne 

Cykloturistický klub Slobodní pútnici 550 

Dievčenský volejbalový klub 
Komárno 4 900 300 

zabezpečenie podujatia s názvom „Medzinárodný 
volejbalový turnaj junioriek V4" v rámci Komárňanských 
dní 2013 

Eduard Goron 300 na hokejový turnaj o Cenu primátora mesta Komárno. 

Erik Ehrenberger 350 
Športový deň detí pre futbalistov v Športovej hale v 
Komárne. 

Futbalový klub FK Activ Komárno 800 300 na podporu najvyššej okresnej súťaže 
Gymnázium Ľ.J.Suleka Komárno 680 Memoriál E Seba, súťaž v silovom trojboji študentov SS 
ChessKom n.o. 500 
Kajak & kanoe klub Komárno 15 770 
Kárate klub ABC car Komárno 1 550 
KARPATIA ŠPORT polgári társulás 300 

KFC Komárno 

71 400 300 

organizačné zabezpečenie dvoch medzinárodných 
halových turnajov pre U 9 (ročník narodenia 2005 a 2006), 
ktorý sa uskutočnil dňa 29.12.2013 a pre U 10 (ročník 
narodenia 2004), ktorý sa uskutočnil dňa 25.01.2014 
v Športovej hale v Komárne 

Klub Previs 1 300 
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KLUB ŠPORT, POTÁPANIA 
POSEIDON KN 950 300 

na zabezpečenie školenia a výcviku detí a mládeže 
v oblasti športového potápania 

Klub turistov Kormorán Komárno 300 
Klub Vodného Motorizmu LODIAR 
Komárno 600 
Klub vodného póla Komárno 12 950 
Klub vodných motoristov 
KORMORÁN Komárno 1 000 
Komárňanský šachový club 600 
Mestský basketbalový klub 
Komárno 49 150 
MsO SRZ Komárno Tubertini 300 

Plavecký oddiel DELTA KLUB 
Komárno 2 600 350 

podpora plavcov klubu Delta Komárno za účelom vykoná
vania plaveckých tréningov v Maďarskom Komárome a na 
finančné zabezpečenie účasti plaveckých pretekov 

Plavecký oddiel KomKo Komárno 

3 000 350 

podpora prípravy plavcov na majstrovské súťaže v zimnej 
sezóne 2013 v iných zariadeniach (termálne kúpalisko 
v Komárome, termálne kúpalisko Štúrovo, krytá plaváreň 
Nové Zámky) 

POWER CLUB URBAN Komárno 600 
Pro SUN de Selye János, n o. 300 
Slovák Military Paintball Komárno 800 
Slovenská asociácia tradčného 
AIKIDA 300 

Slovenská federácia KEMPO 5 400 500 
usporiadanie a organizácia medzinárodného seminára 
Kempo 

Slovenská federácia Kung-fu 
300 

organizovanie Majstrovstiev Slovenska v Shaolinu a 4. 
ročníka Majstrovstiev bojových umení juniorov Wushu, 
Tajchi, WinChun a v Gymnastike 

Slovenská federácia silných mužov 300 
na zabezpečenie podujatia s názvom „XVI. Majstrovstvá 
Slovenska silákov" v rámci Komárňanských dni 2013 

STETING n o. 850 250 na vyhodnotenie dlhodobého futsalového turnaja 
STETING s.r.o. 300 futsal 

Pavol Spišiak - Gizela Spišiaková 300 
Usporiadanie 2. ročníka Komárňanského hokejového 
turnaja 

Športový klub Gymnázia Hansa 
Selyeho 750 

Klapka Gyórgy kupa; Generációk találkozója -12.hod 
futbal 

Športovo strelecký klub ROYAL 
Komárno 3 300 
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU 
SPARTAK KN 5 600 500 

podpora medzinárodnej stredoerópskej súťaže družstiev 
mužov v boxe BoxingOne 2013/2014 

Športový zápasnícky klub Komárno 900 300 
na Športové podujatie Veľká cena Mesta Komárno 
a Memoriál Štefana Virága 

SPŠ 300 Memoriál Štefana Baráka 
TJ Pokrok Komárno 300 
Tenisový klub Spartak Komárno 1 180 300 na krytie výdavkov spojených s prevádzkou areálu klubu 
TJ Dynamo Nová Stráž 4 110 400 na podporu celkového chodu organizácie 
TJ SPŠ Komárno 500 

TJ Step Komárno 3 600 400 
na organizáciu zápasov, financovanie turnajov 
a materiálne zabezpečenie družstiev 

Tolma Baranta- trad. madarské 
bojové umenie 300 
Volejbalový Club Univ. Jána 
Selyeho Komárno 6 000 

Volejbalový klub Spartak Komárno 14 400 500 
na podporu, ktorá pomôže pri dohrávaní základnej časti 
majstrovských súťaží 

Zápasnícky klub Spartacus 
Komárno 4 200 500 

na podporu organizačného a technického zabezpečenia 
11. ročníka turnaja „Memoriál Kúr Gejzu" 

Združ, Slov. fed, šport, spolku 
KUNG-FU 300 
ZO CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH 
HOLUBOV 300 
ZŠ Komenského 760 Trojstretnutie družobných škôl v Blansku 

Sándor Voros 300 
na účasť na Majstrovstvách sveta v tlaku na lavičke 
v dňoch 22.09-27.9.2013 v Egri 

Marek Jurík 
300 

zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravného pre 
družstvo juniorov, keď hrá svoje zápasy na súperových 
ihriskách 

Arpád Čaplár 150 
na usporiadanie 1. okresného športového stretnutia 
seniorov 

Gabriel Enge! 250 na prípravu na súťaže v naturálnej kulturistike 
Slovenský rybárenský zväz 300 na podporu rybárskych pretekov 
Tomáš Bugáň 300 na vybavenie a prípravu na súťaže v silovom trojboji 
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Komáromi Városi Sportegyesulet 300 na usporiadanie Tenisového turnaja Komárno - Komárom 
Simonics Gašpar 250 na futbalový turnaj „0 pohár primátora mesta Komárno" 
Tibor Bukovsky 250 na svetové hry veteránov v Turíne v rýchlostnej kanoistike 

Dániel Domotor 350 
na zabezpečenie nákladov {strava, výživové doplnky, 
cestovné a pod.) spojených so súťažou v silovom trojboji 

Erika Moravcová 
350 

príspevok pre dcéru Reu Moravcovú, ktorá reprezentuje 
mesto Komárno v tenise, zúčastňuje sa pravidelne 
okresných, krajských a celoslovenských súťaží 

Klub extrémnych športov 400 
na horolezeckú akciu na najvyššom vrchole Európy Mont 
Blanc 4810 m 

Kapitálové výdavky: 
Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2013 predstavuje 917 606,43 eur, t.j. 49,71 % 
Čerpanie kapitálových výdavkov R O k 31.12.2013 predstavuje 1 840,- eur, t.j. 5,68 % 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpočtových organizácií - škôl a Zariadenia pre seniorov) 

Položka Text Výdavky v eurách 
711 Nehmotné aktíva 9 007 
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 69 466 
716 Prípravná a projektová dokumentácia 32 288 
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 739 829 
720 Transfer pre Comorra Servis 67 016 

3 Rozpočtové hospodárenie mesta 

Hospodárenie mesta 
Skutočnosť k 31.12.2013 

(v eurách) 
Bežné príjmy spolu 17 866 512,43 
z toho : bežné príjmy mesta 17 112 067,99 

bežné príjmy RO 754 444,44 
Bežné výdavky spolu 16 744 612,65 
z toho : bežné výdavky mesta 11 000 145,66 

bežné výdavky RO 5 744 466:99 
Bežný rozpočet 1 121 899,78 
Kapitálové príjmy spolu 800 479,93 
z toho : kapitálové príjmy mesta 800 479,93 

kapitálové príjmy RO 0,00 
Kapitálové výdavky spolu 919 446,43 
z toho : kapitálové výdavky mesta 917 606,43 

kapitálové výdavky RO 1 840,00 
Kapitálový rozpočet -118 966,50 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 002 933,28 
Vylúčenie z prebytku 106 378,95 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 896 554,33 
Príjmy z finančných operácií 533 177,49 
Výdavky z finančných operácií 1 071 686,72 
Rozdiel finančných operácií -538 509,23 
Príjmy spolu 19 200 169,85 
Výdavky spolu 18 735 745,80 
Hospodárenie mesta pred úpravou 464 424,05 
Hospodárenie mesta po úprave 358 045,10 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa Zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.3, písm. 
a),b),c) citovaného zákona (v eurách)  

Bežné Kapitálové Finan. operácie Spolu 
Príjmy 17 866 512,43 800 479,93 533 177,49 19 200 169,85 
Výdavky 16 744 612,65 919 446,43 1 071 686,72 18 735 745,80 
Rozdiel 1 121 899,78 -118 966,50 -538 509,23 464 424,05 

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10, ods.3, písm. a), b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods.6 (v eurách)  

P r í i m y 
Výdavky 
Rozdiel 

Bežné  
17 790 669,48 
16 744 612,65 
1 046 056,83 

Navrhujeme rozdelenie prebytku rozpoč 

Kapitálové 
769 943,93 
919 446,43 
-149 502,50 

Spolu 
18 560 613,41 
17 664 059,08 

896 554,33 
ového hospodárenia, po odčítaní platieb za 

návratné zdroje financovania vo výške 358 045,10 eur do peňažných fondov mesta takto: 

rezervný fond 35 804,51 eur, 
investičný fond 272 965,59 eur, 
fond opráv a údržby 49 275,00 eur, 

4 Bilancia aktív a pasív 

4.1 Aktíva 

AKTÍVA (v eurách) č. r. 
Bežné účtovné obdobie k 31.12.2013 

Bezprostredne 
predchádza
júce účtovné 
obdobie 2012 

AKTÍVA (v eurách) č. r. Brutto Korekcia Netto Netto 

Neobežný majetok: 2 85 470 877,98 15 356 695,16 70 114 182,82 70 266 645,96 
Dlhodobý nehmotný 
majetok 3 738 801,82 687 552,23 51 552,23 101 287,63 

Dlhodobý hmotný majetok 11 81 968 092,86 14 669 142,93 67 298 949,93 67 464 684,03 
Dlhodobý finančný 
majetok 24 2 763 983,30 2 763 983,30 2 700 674,30 

Obežný majetok: 33 15 705 754,16 1 686 695,58 14 019 058,58 13 271 911,40 

Zásoby 34 31 555,87 31 555,87 19 957,37 
Zúčtovanie medzi 
subjektmi verejnej správy 40 10 583 249,04 10 583 249,04 10 046 169,10 

Dlhodobé pohľadávky 48 
Krátkodobé pohľadávky 60 4 082 748,83 1 686 695,58 2 396 053,25 2 477 209,49 
Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a 
rozpočtových organizácií 
zriadených obcou a vyšším 
územným celkom 68 3 045 431,30 964 963,79 2 080 467,51 1 996 652,74 
Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov 69 931 587,00 721 731,79 209 855,21 334 930,51 
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Pohľadávky voči 
zamestnancom 70 0,00 0,00 0,00 2 074,40 
Iné pohľadávky 81 105 730,53 105 730,53 140 482,60 
Finančné účty 85 1 008 200,42 1 008 200,42 628 993,68 
Poskytnuté finančné 
výpomoci dlhodobé 98 
Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci 
krátkodobé 104 0,00 0,00 0,00 99 581,76 

Časové rozlíšenie: 110 222 665,10 222 665,10 168 645,20 

- náklady budúcich období 111 222 429,50 222 429,50 168 409,60 

- príjmy budúcich období 113 235,60 235,60 235,60 
Vzťahy k účtom klientov 
štátnej pokladnice 114 

Majetok spolu v eurách 101 399 297,24 17 043 390,74 84 355 906,50 83 707 202,56 

4.2 Pasíva 

PASÍVA (M eurách) č. r. 
Bežné účtovné obdobie k 

31.12.2013 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 2012 
Vlastné imanie 116 64 914 336,59 64 484 713,89 
Oceňovacie rozdiely 117 140 313,49 47 954,71 
Fondy 120 0,00 0,00 
Výsledok hosp. min. rokov 124 65 195 970,88 64 645 036,66 
Výsledok hospodárenia 125 -421 947,78 - 208 277,48 
Záväzky 126 6 600 272,67 6 892 119,86 
Rezervy (krátkodobé) 127 216 168,72 222 112,35 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 132 54 245,15 0,00 
Dlhodobé záväzky 140 1 843 293,26 1 846 384,55 
Ostatné dlhodobé záväzky 141 1 812 231,84 1 828 684,04 
Záväzky zo sociálneho fondu 144 11 594,31 13 203,31 
Krátkodobé záväzky 151 929 979,12 740 301,50 
Dodávatelia 152 362 638,45 249 902,57 
Iné záväzky 160 139 589,77 67 012,04 
Zamestnanci 163 209 821,13 175 338,47 
Zúčtovanie s orgánmi 
sociálneho a zdravotného 
poistenia 165 146 684,08 158 457,15 
Bankové úvery a výpomoci 173 3 556 586,42 4 083 321,38 
Bankové úvery dlhodobé 174 3 556 586,42 3 676 980,54 
Bežné bankové úvery 175 0,00 406 340,84 
Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov 
verejnej správy 178 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie: 180 12 841 297,24 12 330 368,81 
z toho: 
- výdavky budúcich období 181 445 904,55 471 151,11 
- výnosy budúcich období 182 12 395 392,69 11 859 217,70 
Vzťahy k účtom klientov 
štátnej pokladnice 183 0,00 0,00 
Vlastné imanie a záväzky 
spolu v eurách 84 355 906,50 83 707 202,56 

19 



Súvaha 

Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2012: 70 266 645,96 eur, rok 2013: 
70 114 182,82 eur. V roku 2013 sa do majetku Mesta Komárno zaradil Objekt strediska 
kanoistiky- technické zhodnotenie z r. 2001-2002 vo výške 697 072,30 eur a Objekt 
strediska kanoistiky - technické zhodnotenie z r. 2007-2008 vo výške 238 087,17 eur. Ďalej 
sa zaradil majetok Bastión I - Bratislavská brána - technické zhodnotenie vo výške 
686 060,21 eur a Bastión IV. - Okružná - technické zhodnotenie vo výške 108 488,78 eur. 
Odpisy majetku za rok 2013 sú vo výške 1 412 465,07 eur. 
V roku 2013 bola realizovaná rekonštrukcia MŠ Vodná vo výške 89 980,- eur, rekonštrukcia 
MŠ Lodná (strecha a hygienické zariadenia) vo výške 45 560,69 eur, rekonštrukcia 
telocvične ZŠ ul. Práce vo výške 53 012,82 eur, projekt Vybudovanie verejného osvetlenia -
Harčáš vo výške 25 094,22 eur, rekonštrukcia chodníkov na ul. Pohraničná vo výške 
24 497,18 eur, realizácia rekonštrukcie križovatky ul. Záhradnícka - Pohraničná v Komárne 
vo výške 77 205,- eur a rozšírenie kamerového systému v Komárne vo výške 43 268,76 eur. 
Ďalej sa realizovalo prepojenie ulíc Hviezdoslavova - Budovateľská vo výške 76 203,40 eur 
a vybudovanie parkoviska na ul. Hviezdoslavova - Meštianska vo výške 45 015,11 eur. 
Pokles hodnoty dlhodobého majetku významne ovplyvnil prevod majetku do správy 
príspevkovej organizácie C O M O R R A SERVIS v celkovej výške 1 368 385,97 eur. 

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto 
hodnote rok 2012: 13 271 911,40 eur, rok 2013: 14 019 058,58 eur. 
Nárast predstavuje zvýšenie stavu materiálových zásob o 11 598,50 eur. Výška 
krátkodobých pohľadávok medziročne poklesla v netto hodnote o 81 156,24 eur a finančný 
majetok medziročne narástol o 379 206,74 eur, v tom nárast stavu na bankových účtoch 
mesta o 379 162,19 eur. 
Časové rozlíšenie, v tom náklady budúcich období, nárast o 54 019,90 eur tvorí predplatné, 
leasing, poistné a vykazuje sa použitie 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 2012: 64 484 713,89 eur, rok 2013: 64 914 336,59 eur, 
zvýšené o 429 622,70 eur z dôvodu: 
1. účtovaný výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške -421 947,78 eur, 
2. zvýšenia oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov v spoločnostiach, v ktorých má 
Mesto Komárno majetkovú účasť o sumu 92 358,78 eur. 

Dlhodobé záväzky poklesli oproti roku 2012 o 3 091,29 eur, v tom ostatné dlhodobé záväzky 
poklesli o 16 452,20 eur, záväzky zo sociálneho fondu poklesli o 1 609,- eur a záväzky 
z finančného leasingu vzrástli o 14 969,91 eur. 

Nárast krátkodobých záväzkov oproti roku 2012 o 189 677,54 eur, najvyššia položka účet 
Dodávatelia nárast vo výške 112 735,88 eur. 
Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročne poklesli o 526 734,96 eur, v tom splátka 
preklenovacieho úveru vo výške 406 340,84 eur a ročné splátky istiny vo výške 592 405,13 
eur. 
Časové rozlíšenie: pokles na účte Výdavky budúcich období vo výške 25 246,56 eur, nárast 
na účte Výnosy budúcich období vo výške 536 174,99 eur. 

20 



5. Vývoj pohľadávok a záväzkov (v eurách) 

5.1. Pohľadávky 

Pohľadávky Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 161 2 6 0 1 2 2 7 9 2 

Pohľadávky po lehote splatnosti 4 071 7 7 9 3 9 5 9 9 5 7 

5.2 Záväzky 

Záväzky Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Záväzky do lehoty splatnosti 2 511 3 4 9 2 7 5 3 0 0 5 

Záväzky po lehote splatnosti 7 5 3 3 7 2 0 2 6 8 

6 Hospodársky výsledok ( Veurách) 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Náklady 15419971,10 15 017 993,07 

50 - Spotrebované nákupy 2 296 260,72 2 389 617,33 

51 - Služby 2 800 528,05 2 816 891,97 

52 - Osobné náklady 4 234 024,04 4 296 789,26 

53 - Služby 4 226,70 8 932,38 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
840 149,36 533 992,52 

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 046 271,26 1 793 350,95 

56 - Finančné náklady 
152 361,52 154 397,71 

57 - Mimoriadne náklady 
0,00 0,00 

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 
3 046 149,45 3 024 020,95 

Výnosy 15 211 762,28 14 596 159,86 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 
777 697,17 803 778,52 

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 - Aktivácia 
0,00 0,00 

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 
9 948 468,11 10 302 341,56 

64 - Ostatné výnosy 
3 272 221,82 1 780 832,23 

65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie Časového rozlíšenia 

209 724,66 413 765,56 

66 - Finančné výnosy 
47 484,36 52 113,11 

67 - Mimoriadne výnosy 
0,00 0,00 

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a P O zriadených obcou alebo VÚC 

956 166,16 1 243 328,88 

Hospodársky výsledok pred zdanením 
208 208,82 421 833,21 

59 - Dane z príjmov 
68,66 1 14,57 

Hospodársky výsledok po zdanení 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

- 208 277,48 - 421 947,78 



Hospodársky výsledok akruálny, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady - výnosy (v eurách): 

Účtovná tr. 5 15 017 993,09 
Účtovná tr. 6 14 596 159,86 
Pred zdanením -421 833,21 
Po zdanení -421 947,78 

Výkaz ziskov a strát 

Náklady celkom 15 017 993,09 eur, výnosy celkom 14 596 159,86 eur. 
Účtovný výsledok hospodárenia je vo výške -421 947,78 eur. 

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2012 znížili o 401 932 eur, v tom: 
spotrebované nákupy nárast o 93 357 eur, 
náklady na služby nárast o 16 364 eur, 
osobné náklady nárast o 62 765 eur, 
dane a poplatky nárast o 4 706 eur, 
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť pokles o 306 157eur, 
odpisy, rezervy opravné položky pokles o 252 920 eur, 
finančné náklady nárast o 2 036 eur, 
náklady na transfery pokles o 22 129 eur. 

Celkové výnosy poklesli oproti roku 2012 o 615 602 eur, v tom: 
tržby za vlastné tovary a služby nárast o 26 081 eur, 
nárast daňových a nedaňových výnosov samosprávy o 353 873 eur, 
pokles ost. výnosov z prevádzkovej činnosti o 1 491 389,59 eur, 
nárast výnosov zo zúčtovania rezerv a opravných položiek a zúčtovania 
časového rozlíšenia o 204 041 eur, 
nárast finančných výnosov o 4 629 eur, 
nárast výnosov so zúčtovania bežných a kapitálových transferov poskytnutých zo 
ŠR, ostatných výnosov verejnej správy a subjektov mimo verejnú správu 
o 287 163 eur. 

Medziročný rozdiel, medzi rokom 2012 a 2013, vo vykazovaných nákladoch a výnosoch vo 
výsledovke možno vidieť na účtoch účtovnej skupiny 54 a účtovnej skupiny 64. 
Komentár k účtovnej skupine 54: Vykazovaný stav k 31.12.2012 vo výške 840 149,36 eur, 
stav k 31.12.2013 vo výške 533 992,52 eur, medziročný pokles vo výške 306 156,84 eur. 
Najvyššiu položku, ktorá sa odrazila vo vykazovanom rozdiele tvorí zaúčtovanie 
bezodplatného prevodu začatej investície Štúdia uskutočniteľnosti pre riešenie nového 
Dunajského mosta, kde preberajúci bol S R - Slovenská správa ciest. Prevod nedokončenej 
investície účtovaný: 548/042 vo výške 529 829,35 eur, o ktorom bolo účtované v roku 2012, 

Komentár k účtovnej skupine 64: Vykazovaný stav k 31.12.2012 vo výške 3 272 221,82 
eur, stav k 31.12.2013 vo výške 1 780 832,23 eur, medziročný pokles vo výške 
1 491 389,59 eur. 
Položky, ktoré ovplyvnili toto medziročné zníženie sú nasledovné: 

1. bezodplatný prevod majetku bývalá poliklinika v roku 2012 vo výške 797 000,00 
eur,(hodnota stanovená na základe znaleckého posudku) 

2. zaúčtovanie výnosu z predaja pozemkov v roku 2012 pre Z S E Distribúcia, a.s. vo 
výške 125 939,00 eur, 

3. vyššie výnosy z predaja pozemkov v roku 2012 vo výške 236 753,11 eur, 
4. zaznamenanie pozemkov na katastri a ich zavedenie v roku 2012 do evidencie 

majetku 266 457,11 eur, 
5. vyšší výnos z predaja bytov v roku 2012 vo výške 82 370,38 eur. 

Účtovný výsledok hospodárenia v roku 2012, stratu vo výške - 208 277,48 eur ovplyvnilo 
najviac vytvorenie opravnej položky k majetku vedenom na účte 022 Stroje, prístroje, zariadenia 
T E K O M - therm vo výške 267 031,12 eur. 
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške -421 947,78 eur ovplyvnil najviac odpis 
pohľadávok vo výške 317 425,18 eur. 
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7. Prehľad činnosti mestského úradu v roku 2013 

7.1 Oddelenie daní a poplatkov 

7.1.1 Daň z nehnuteľností a daň za psa 
V súlade so zákonom č. 582/2004 2. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
a zákonom č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) oddelenie fyzicky spracovalo resp. 
prekontrolovalo: 
daňových priznaní 15 350 ks 
- vykonali sa kontroly presnosti a úplnosti počítačového spracovania daňových priznaní 
v rámci MS MIS 
- vnútornou dokladovou kontrolou sa vyhľadali daňovníci, ktorí si nesplnili oznamovaciu 
povinnosť v súlade s § 18 zákona 582/2004 Z. z. 
Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľností 1 570 000,00 € 
vyrubená daň z nehnuteľností v sume 1 552 644,46 € 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 1 600 786,19 € 
Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej 
sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev a exekúcií 54 229,65 € 
Plnenie plánovaného rozpočtu 102,00 % 

Rozpočtovaný príjem z dane za psa 23 000,00 € 
vyrubená daň za psa v sume 23 305,75 € 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 21 512,69€ 
z pohľadávok za predošlé obdobie bolo uhradených 2 970,48 € 
úhrady celkom k 31.12.2013 - fyzický stav 24 461,86 € 
Plnenie plánovaného rozpočtu 93,5 % 

Oddelenie vyhotovilo a zaslalo : 
platobných výmerov: 14 776 ks 
dodatočných platobných výmerov 165 ks 
výziev na zaplatenie dane 1 655 ks 
výziev na podanie daňového priznania 143 ks 
podaných návrhov na začatie exekúcie 55 ks 
vypracovaných návrhov na začatie exekúcie 284 ks 
vyznačilo právoplatnosť a vykonateľnosť na platobných výmeroch 14 941 ks 

7.1.2 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. 
Rozpočtovaný predpis pozemky a záhrady 66 000,00 € 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 78 886,98 € 
Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej 
sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev a exekúcií 3 331,45 € 
Plnenie plánovaného rozpočtu 119,5 % 

Rozpočtovaný predpis nebytové priestory : 140 000,00 € 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 259 890,69 € 
z pohľadávok za predošlé obdobie bolo uhradených 53 714,65 € 
Plnenie plánovaného rozpočtu 185,6 % 
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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 14 ks 
návrhy na vykonanie exekúcie 4 ks 
Výzvy na zaplatenie nedoplatku 257 ks 

7.1.3 Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu 
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) referát poplatku za komunálny 
odpad spracoval: 

žiadostí o zníženie resp. odpustenie poplatku cca. 2 900 ks 

7.1.4 Rybárske lístky 
V roku 2013 oddelenie vydalo 910 ks rybárskych lístkov za správny poplatok spolu 

7079,50 €. 

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 

7.1.5 Správa vodárenského majetku mesta - správca spoločnosti KOMVaK a. s. 

Rozpočtovaný príjem za nájomné KOMVaK a.s. 851 097,00 € 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 0,00 € 
z pohľadávok za predošlé obdobie bolo uhradených 303 225,47 € 
Plnenie plánovaného rozpočtu 0,0 % 

Úhrady nájomného v priebehu roka 2013 boli zaúčtované na predpis nájomného za roky 
2010-2012 . 
K 31.12.2013 činí nedoplatok KOMVaK, a.s. za prenájom DHM celkom 839 915,13 €. 

7.2 Mestská hromadná doprava 

MHD zabezpečuje prepravu osôb mestskou hromadnou dopravou a dopravu osôb do 
Komárna z mestskej časti Kava spojom prímestskej dopravy v ranných hodinách. 
Doprava je zabezpečená v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme na zabezpečenie 
pravidelnej MAD na území mesta Komárno so SAD Nové Zámky a.s., 

vydal: 
rozhodnutí o znížení resp. odpustení poplatku 
rozhodnutí - platobných výmerov 
Faktúr 
Odovzdal na vymáhanie formou exekúcie 

cca 1 300 ks 
15 774 ks 

1 884 ks 
97 ks 

Rozpočtovaný príjem z miestneho poplatku 
vyrubený poplatok v sume 
Príjem podľa „Programového rozpočtu" k 31.12.2013 
z pohľadávok za predošlé obdobie bolo uhradených 

Plnenie plánovaného rozpočtu 

1 
920 000,00 € 
225 662,31 € 
921 901,47 € 
239 375,05 € 

100,2% 
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7.3 Parkovací systém mesta 

Parkovací systém je od roku 2006 prevádzkovaný v zmysle mandátnej zmluvy a jej dodatkov 
medzi Mestom Komárno a prevádzkovateľom parkovacieho systému City Parking Group 
s.r.o . 

7.4 Útvar hlavného kontrolóra 

1. Kontrolná činnosť: 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polroku 2013 bolo v súlade 
so schváleným uznesením MZ č. 929/2012 zo dňa 13.12. 2012 vykonaných 8 následných 
finančných kontrol a na II. polrok uznesením z 21 zasadnutia MZ č. 1174/2013 zo dňa 
15.07.2013 bolo vykonaných 5 následných finančných kontrol a v priebehu roka boli 
uzneseniami schválené ďalšie dve kontroly. 

2. Sťažnosti: 

Významnú časť z výkonu ÚHK predstavuje oblasť prešetrovania sťažností a petícií. 
Centrálnu evidenciu sťažností, oddelenú od evidencie ostatných písomností vedie ÚHK. 

V priebehu roka 2013 bolo na ÚHK zaevidovaných celkom 18 podaní, z ktorých 13 
podaní sa vybavovalo priamo na Útvare hlavného kontrolóra, 3 na vecne príslušných 
útvaroch MsÚ a 2 v komisii na prešetrenie sťažností. 

3. Petície: 

V roku 2013 boli v centrálnej evidencii zaevidované 4 nasledovné petície: 

a) Požiadavka a návrhy na obmedzenie, respektíve možné vylúčenie vzniku škôd 
spôsobené povodňami - časť podania postúpená Obvodnému úradu , povinnosť 
obce bola vybavená v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami. 

b) Petícia proti výstavbe rýchleho občerstvenia - podanie nebolo v súlade s § 5 zákona 
NR S R č. 85/1990 Zb. a o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Z dôvodu 
uvedeného bolo podanie odložené. 

c) Petícia za revitalizáciu centra mesta, redukovanie pešej zóny - podanie postúpené 
do Mestského zastupiteľstva v Komárne z dôvodu kompetenčnej príslušnosti. 
O postúpení podania bola osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy 
upovedomená. 

d) Požiadavka za obnovenie prístupovej cesty na ul. Košickej k ZŠ s V J M Ul. práce 
a Špeciálnej ZŠ - podanie opodstatnené s prijatím opatrení do 15.02.2014. 

4. Iná odborná činnosť: 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v hodnotiacom období, 
v roku 20113 spracoval: 

a) správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 ktorá bola v zákonnej 
lehote predložená na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. 

b) odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Komárno za rok 2012. 

c) odborné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu na roky 2014-2016 v štruktúre, 
aby boli zhodnotené základné kritériá pri spracovávaní a dodržaní náležitostí 
dokumentu a v neposlednom rade pomenované riziká, ktoré môžu byť hrozbou pre 
naplnenie cieľov. 

d) štyri odborné stanoviská k možnosti prijatia úverov pred ich prijatím. 
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7.5 Spoločný stavebný úrad Komárno 

Za rok 2013 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. 

7.6 Mestská polícia Komárno 

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, aby nevznikol žiadny problém ohľadom bezpečnosti týchto akcií. 
V roku 2013 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 3 minút. 
V roku 2013 došlo k rozšíreniu kamerového systému na území mesta Komárno o 8 kamier, 
čim sa výrazne zvýšila bezpečnosť s kamerami sledovaných lokalitách. 

7.7 Útvar obrany a ochrany 

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

Vytýčené ciele, ktoré boli schválené v Programovom rozpočte mesta na rok 2013 
v rámci Programu 3 - Bezpečnosť, sa podarilo realizovať. 

V aktivite 3.2.1. Civilná ochrana, aktualizovali sme agendu C O , realizovali sme 
prednášku civilnej ochrany pre študentov gymnázia. Priebežne sa vykonávala údržba v 62 
odolných úkrytoch civilnej ochrany v rámci finančných možností nášho rozpočtu. 
V 21 úkrytoch bola vykonaná periodická revízna kontrola 22 ks filtroventilačných zariadení, 
v celkovej sume 1.843,20 EUR, ktorá bola financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
Kontrola bola zameraná na stav a použiteľnosť kolektívnych filtrov. 

Bolo zabezpečené plnenie všetkých úloh v zmysle pokynov Okresného úradu 
Komárno. 

Povodňová situácia v našom meste bola v trvaní od 2.6.2013 do 14.7.2013. Dňa 
5.6.2013 bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a 7.6.2013 mimoriadna situácia. 
Zbežných výdavkov boli financované záchranné práce v súvislosti s povodňami vo výške 
199.315,24 EUR. Celé náklady boli refundované zo štátneho rozpočtu. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bolo v priebehu roka 
uskutočnených päť periodických prednášok a školení. Kontrolovalo sa dodržiavanie 
vstupných a periodických lekárskych prehliadok, ktoré uhrádza zamestnávateľ, v celkových 
nákladoch 1 679,63 EUR. Boli vypracované a vedené záznamy a správy o pracovných 
úrazoch. V roku 2013 bol jeden evidovaný pracovný úraz. 
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V aktivite 3.2.2. 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 150 
kontrol. Realizovali sa cvičenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, aby sa 
zabezpečila akcieschopnosť. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru aktívne pomáhali 
počas povodňovej situácie v našom meste. Uskutočnilo sa päť periodických prednášok a 
školení v oblasti požiarnej ochrany. 

Bola zabezpečená periodická revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 
v materských školách a zariadeniach školského stravovania, v celkových nákladoch 880,10 
€. 

Celkové čerpanie bežných výdavkov v aktivite 3.2 Útvar obrany a ochrany 
k 31.12.2013 činí 31.759,40 EUR, čo predstavuje 70,58 %. 

Vzhľadom na úlohy počas povodňovej situácie a celkové náklady s tým spojené, 
sa plnenie vytýčených cieľov nášho programového rozpočtu presunulo na druhý polrok 2013 
a prostriedky rozpočtu sa už nepodarilo dočerpaťv plnej miere. 

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 2014 až 2016. 

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

Naďalej sa čaká na spustenie projektu OPŽP-P02-11-1 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. 

Spustenie projektu závisí od toho či budú vyčlenené prostriedky zo štátneho 
rozpočtu na jeho realizáciu. 

V aktivite Požiarna ochrana budú priebežne vykonávané preventívne protipožiarne 
kontroly v malých a stredných prevádzkach. Naďalej bude zabezpečovaná činnosť 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno a jeho akcieschopnosť. 

7.8 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 2013 sa zameral na udržanie 
minimálne takej úrovni vykonávaných činností na úseku komunálnej sféry, ako v predošlom 
roku. Dosiahnutie cieľu bolo skomplikované výškou schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý 
vychádzal zo skutočného čerpania v roku 2012 a nezohľadňoval fakt, že v priebehu roku 
2012 sa zmenili de facto všetky jednotkové ceny. V priebehu roku 2012 prebehli verejné 
obstarávania prakticky na všetky verejnoprospešné služby a práce v kompetencii 
komunálneho odboru, niektoré zdraželi o 20-30 percent, iné zlacneli, avšak v ročnom merítku 
sa pri rovnakom množstve vykonaných verejnoprospešných služieb resp. prác mali ročné 
výdavky celkovo zvýšiť len o cca. 10%. T.j. ak by sa aj v roku 2013 vykonalo to isté množstvo 
verejnoprospešných služieb resp. prác, ktoré sa vykonalo v roku 2012. keď ešte platili staré 
ceny, v roku 2013 by bolo skutočné čerpanie na úrovni cca. 2.410.000 € (nie je to presný 
10%-ný nárast, nakoľko nové ceny začali platiť postupne od druhej polovice roku 2012). 
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Z hore uvedených údajov je zrejmé, že napriek zvýšeniu výdavkov oproti roku 2012 
sa v roku 2013 vykonalo menej verejnoprospešných služieb resp. prác, t.j. komunálny odbor 
sa snažil dodržať vyhlásené memorandum znížením objednaných verejnoprospešných 
služieb resp. prác cca. o 5,7% oproti výkonom v roku 2012. Žiaľ teba dodať, že sa neplnili 
základné povinnosti samosprávy na požadujúcej úrovni. 

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 2013 
boli vykonávané podobne ako v predošlom roku 2012 1 už len v najnutnejších prípadoch. 

V zmysle vytýčených cieľov programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013¬
2015 najväčšou výzvou pre komunálny odbor bude naďalej zabezpečiť, aby nebol ohrozený 
základný výkon verejnej správy na úseku komunálnych služieb, s prihliadnutím na schválený 
rozpočet, ktorý bol žiaľ oproti predošlému roku drasticky znížený, s prihliadnutím aj na 
skutočnosť, že jednotkové ceny služieb sa od roku 2012 zvýšili. 

Už jedenásty 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 100-140 tisíc € ročne. Uchádzači 
o zamestnanie ako odplatu dostávajú tzv. dávku v hmotnej núdzi prostredníctvom úradu 
práce z horeuvedeného fondu a zo štátneho rozpočtu. 

7.9 Metodické oddelenie školstva a kultúry 

Metodické oddelenie OŠK MsÚ v Komárne v rámci svojej činnosti okrem metodického 
riadenia školstva a kultúry zabezpečuje plnú organizáciu tradičných spoločenských udalostí 
(privítanie najlepších komárňanských športovcov, pedagógov, žiakov a študentov, Mikuláš 
pre deti zo sociálne slabších rodín, prijatie jubilujúcich manželských párov primátorom, 
občianske obrady a slávnosti (ZPOZ)); plnú organizáciu vybraných kultúrnych podujatí 
(Komárňanské dni, deň detí pre verejnosť, Komárňanské vínne korzo, kultúrny program 
Ondrejského jarmoku, Vianočný trh, Silvestrovská veselica). 

Schválený rozpočet podprogramu 5.1 na rok 2013 vo výške 409 500 eur sa upravil na 
413 098 eur. Čerpanie k 31.12.2013 je 406 759,33 eur. Nedošlo k prekročeniu plánovaných 
hodnôt. Celkové plnenie rozpočtu mesta Komárno za rok 2013 v kapitole OŠK je 98,5 %. 

7.10 Oddelenie hospodárenia (OH) 

Na oddelení sú zamestnaní 3 zamestnanci. OH má za úlohu zabezpečiť 
bezproblémový chod škôl a školských zariadení, zabezpečiť hospodárenie 45 zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, v tom 

s právnou subjektivitou: 
- 6 základných škôl, 
-1 základnú umeleckú školu, 

bez právnej subjektivity: 
- 6 školských klubov detí pri základných školách, 
- 1 3 materských škôl, 
- 6 školských jedální, 
- 1 2 výdajné školské jedálne, 
-1 centrum voľného času. 
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V roku 2013 mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 
financovanie základných škôl - prenesená kompetencia - v celkovej výške 3.619.469 eur. 
Normatívna dotácia bola poskytnutá vo výške 3.348.134 eur (vrátane kreditových príplatkov 
vo výške 12.111 eur) a mimo normatívna dotácia v celkovej výške 271.335 eur (z toho: 
asistent učiteľa 7.200 eur, odchodné 10.050 eur, doprava žiakov 40.560 eur, vzdelávacie 
poukazy 67.361 eur, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 23.967 eur, mimoriadne 
výsledky žiakov 2.000 eur a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
v materských školách 44.265 eur, odstránenie havarijného stavu 75.932 eur - z toho na 
kapitálové výdavky 30.536 eur). 

Okrem uvedených dotácií mesto malo k dispozícií aj nevyčerpané finančné 
prostriedky z roku 2012 na dopravu žiakov vo výške 2.357,06 eur. 

V roku 2013 neboli vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu 
na dopravu žiakov vo výške 1.540,36 eur. 

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky aj pre Samostatný školský 
úrad v celkovej výške 25.380 eur. Finančné prostriedky vo výške 1.467,97 eur boli vrátené 
do štátneho rozpočtu z dôvodu trvalej pracovnej neschopnosti zamestnankyne 
Samostatného školského úradu v priebehu roka 2013. 

Rozpočet ZŠ bol schválený na 28. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 11. apríla 
2013 uzneseniami č. 1055 a 1056/2013 v súlade so schváleným Programovým rozpočtom 
Mesta Komárno na rok 2013 - 2015. V rozpočte mesta na rok 2013 bola vytvorená rezerva 
z normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 158.858 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 zriadovateľskej pôsobnosti mesta. 

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne bola poskytnutá 
finančná dotácia z Programového rozpočtu Mesta Komárno na dofinancovanie Základnej 
školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 vo výške 3.900 eur, a bola poskytnutá aj dotácia škole na 
spoluúčasť v projektoch v celkovej výške 1.002 eur. Pre Základnú školu s V J M Eotvosa bola 
poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta na odstránenie havarijného stavu strechy telocvične vo 
výške 3.600 eur a na odstránenie havarijného stavu strechy základnej školy vo výške 11.000 
eur. 

V rámci originálnej kompetencie MZ v Komárne na svojom 26. zasadnutí konaného 
dňa 13. decembra 2012 schválilo dotáciu z rozpočtu mesta pre Základnú umeleckú školu 
Komárno na rok 2013 uznesením č. 984/2012 vo výške 446.500 eur. V priebehu roka 2013 
mesto upravilo rozpočet Základnej umeleckej školy Komárno o finančné prostriedky 
v celkovej výške 17.446 eur na zvýšenie platov pedagogických, odborných 
a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva. 

Rozpočet jednotlivých školských klubov detí bol schválený uznesením č. 1001 /2013 z 
27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 14. februára 2013. Pre 
školské kluby boli schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu Mesta Komárno 
na rok 2013 v celkovej výške 348.250 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu rozpočtu 
školských klubov detí v celkovej výške 15.806 eur na zvýšenie platov pedagogických, 
odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva. 

Pre školské zariadenia bez právnej subjektivity mesto malo k dispozícii v zmysle 
schváleného Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 finančné prostriedky vo 
výške 1.932.674 eur, upravený rozpočet bol vo výške 2.019.379 eur. Finančné prostriedky 
boli čerpané vo výške 2.024.806 eur. Okrem toho materské školy a Centrum voľného času 
čerpali aj z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky finančné prostriedky vo výške 
23.448 eur. 

29 



V zmysle zákona 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 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 2013 v celkovej výške 146.820 eur v súlade s Programovým 
rozpočtom mesta Komárno na rok 2013. 

Mesto v roku 2013 sa zabezpečilo 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 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 2013 nedošlo k vyradeniu škôl, resp. školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobností mesta Komárno zo školskej siete. 

7.11 Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno 

7.11.1 Základné školy 
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eotvôsova ul. 39, Komárno -

Eotvôs Utcai Magyar Tanítási Nyelvú Alapiskola Komárom 
2. Základná škola J.Á. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

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

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

7.11.2 Školské kluby detí pri ZŠ 
1. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eotvôsova 

ul. 39, Komárno 
2. Školský klub detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, 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 
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 

7.11.3 Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
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7.11.4 Materské školy 
1. Materská škola, Eotvôsova 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 Nyelvú Óvoda Komárom - Órsújfalu 
7. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eotvôsova ul. 48, Komárno -

Eótvós Utcai Magyar Tanítási Nyelvú Óvoda Komárom 
8. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -

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

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

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

Komárno - Komáromim Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvú Óvoda Komárom 
12. Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
13. Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno 

7.11.5 Centrum voľného času - Szabadidó kôzpont, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 

7.11.6 Školské jedálne 
1. Školská jedáleň, Eotvôsova 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 

7.11.7 Výdajné školské jedálne 
1. Výdajná školská jedáleň, Eotvôsova ul. 48, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 

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

Eotvôsova 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 
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, Handíovská 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 
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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 

7.12 Medzinárodné vzťahy 

1. Organizovanie pobytu zahraničných delegácií z družobných miest Kralupy nad 
Vltavou, Blansko, Terezin, Weissenfels a Sebes počas Komárňanských dní. 

2. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom tábore družobných miest Komárno, 
Komárom, Sebes a Kralupy nad Vltavou v Rumunsku. 

3. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom tábore družobných miest Komárno 
a Weissenfels Komárne a v Martovciach. 

7.13 Komárňanská informačná kancelária 

1. Informačná kancelária bola otvorená 01.07.2013 v priestoroch Zichyho paláca na 
Klapkovom námestí. Pracovníci kancelárie v počte 2 ovládajú slovenský, maďarský, 
anglický a nemecký jazyk. 

2. V 2. polroku 2013 kanceláriu navštívilo celkom 4406 návštevníkov, z toho 3032 
zahraničných. 

3. Pracovníci KIK vytvorili databázu s údajmi v počte 14000. 

7.14 Správa pamiatok 

Obnova pamiatkových objektov 
1. III. etapa reštaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP - 2. časť 

plánovanej rekonštrukcie bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom" (10.000,- €), a finančnou spoluúčasťou 
vo výške 2.450,- € prispelo aj Mesto Komárno. Práce vykonal reštaurátor Ondrej 
Csutortoki. 

Je podaná ďalšia žiadosť o finančný príspevok na 3. časť III. etapy reštaurovanie 
Ferdinandovej brány v Starej pevnosti N K P vo výške 27.000,- €. 

2. Výmena okien na schodišti budovy Radnice bola realizovaná finančnou podporou 
získaných od Nitrianskeho samosprávneho kraja z programu „Zachráňme kultúrne 
pamiatky NSK" vo výške1.500,-€. Vlastné zdroje boli použité vo výške 4.638,-€. 
Práce vykonala fy V-H-Č stolárske združenie. 

3. Reštaurovanie Leopoldovej brány - na základe výsledkov verejného hlasovania 
objekt získal v rámci projektu nadácie VÚB „Zachráňte mestské brány - Poklady 
môjho srdca" finančnú čiastku vo výške 50.000,- € na jeho reštaurátorskú obnovu, 
ktorá bola realizovaná v r. 2013 

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 2012 sa mal dokončiť Projekt stavby - inžinierske siete Ústrednej 
pevnosti - časť Vonkajšie elektrické rozvody v hodnote 10 628,- €. Projekt zatiaľ 
z dôvodu neukončených rokovaní so Západoslovenskými energetickými závodmi 
a.s. sa nachádza v štádiu riešenia. Financie potrebné pre zabezpečenie projektu 
realizačného a pre samotnú realizáciu inžinierskych sietí v hodnote cca. 1.800.000 € 
sa plánujú zabezpečiť z Regionálneho operačného programu EÚ. Vybudovaním 
inžinierskych sietí sa zabezpečia základné predpoklady revitalizácie Starej pevnosti. 
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2. Komplexný architektonický výskum Dôstojníckeho pavilónu - bola realizovaná s 
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj 
dom" (15.000,- €) k čomu prispelo finančnou spoluúčasťou vo výške 860,- € aj 
Mesto Komárno. Výskum vykonávala pracovná skupina pod vedením Ing. Zdenka 
Bobáňa. 

3. Ústrednú pevnosť v roku 2013 navštívilo cca.7400 záujemcov. 

7.15 Plánovaná činnosť OZVIKaSP náväzne na vytýčené ciele 
programového rozpočtu 

7.15.1 Medzinárodné vzťahy 
1. Organizovanie pobytu zahraničných delegácií z družobných miest Kralupy nad 

Vltavou, Blansko, Terezin, Weissenfels a Sebes a Lieto počas Komárňanských dní. 
2. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom tábore družobných miest Komárno, 

Komárom, Sebes a Kralupy nad Vltavou v Českej republike. 

7.15.2 Komárňanská informačná kancelária 
1. Naďalej zabezpečiť poskytovanie informácií pre návštevníkov. 
2. Rozširovať a aktualizovať databázu informácií. 
3. Zabezpečiť predaj upomienkových predmetov. 
4. Organizovať účasť na výstavách ČR 
5. Zabezpečiť vydanie nových propagačných publikácií o meste Komárno 
6. Zabezpečiť sprievodcovskú službu v Komárne. 

7.15.3 Správa pamiatok 
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 F P 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. 3. časť III. etapy reštaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP. V r. 2013 
sa podala žiadosť o FP na Ministerstvo kultúry S R v rámci programu „Obnovme si 
svoj dom" v celkovej hodnote 27.000,- €, s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške 
1.350,- €. 

Prezentácia kultúrnych hodnôt 

1. Vyčistenie a sprístupnenie kazemát Starej pevnosti - Práce budú realizované vr . 
2013 a 2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika -
Slovenská republika 2007 - 2013. Výška získaných finančných prostriedkov 
predstavuje 302.000,- €, z toho vlastné zdroje 15 100,- € (5%). Zrealizuje sa : 

vyčistenie kazemát (odvoz a uloženie odpadov) - úloha splnená v roku 2013 
- odstránenie náletovín - úloha splnená v roku 2013 

obnova schodiska malého nádvoria - úloha splnená v roku 2013 
vybudovanie „slepého labyrintu" pre vidiacich - realizuje sa v r. 2014 
nákup mobilného hľadiska a javiska - realizuje sa v r. 2014 
umiestnenie dopravných značiek označujúcich kultúrne a turistické ciele. 
Úloha bola splnená v roku 2013 

2. Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti - Vybudovanie inžinierskych 
sietí v národnej kultúrnej pamiatke v Ústrednej pevnosti v Komárne. Zmluvy na 
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projektovú dokumentáciu boli podpísané v decembri 2008. V roku 2013 by sa mali 
dokončiť: 

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

3. Architektonicko-historický výskum Radnice - Je podaná žiadosť o finančný príspevok 
vo výške 9.800,- € v rámci programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom" 
s finančnou spoluúčasťou Mesta Komárno vo výške 490,- €. 

4. Architektonicko-historický výskum Paiatínovej línie - Je podaná žiadosť o finančný 
príspevok vo výške 19.500,- € v rámci programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme 
si svoj dom" s finančnou spoluúčasťou Mesta Komárno vo výške 975,- €. 

7.16 Sociálne služby a sociálna pomoc 

7.16.1 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 V Z N Mesta Komárna č. 1/2013 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom. 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 2013 na zmiernenie hmotnej 
núdze obyvateľov bola poskytovaná finančná podpora pre 108 občanov v dôchodkovom 
veku a pre 64 rodín s deťmi. 
V roku 2013 počet dôchodcov stravujúcich sa v školských jedálňach bol 247 - 263. 
V zimných mesiacoch január až marec mesto zabezpečilo a poskytlo bezplatnú teplú stravu 
denne pre bezdomovcov v útulku - 28 obedov denne v celkovej výške 1.873,76 eur. 

7.16.2 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 2012 bolo 
v mestskom zastupiteľstve podporených 7 žiadostí, všetky podané žiadosti MZ boli 
schválené, všetky podané žiadosti MZ boli schválené, výška poskytnutej dotácia bola 
2 470,20 eur. 

7.16.3 Pochovanie občana 
Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov). 
Z mestského rozpočtu v roku 2013 bolo zabezpečených a vystavených 2 pohreby pre 
bezdomovcov. 

7.16.4 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 2013 bolo v detských domovoch umiestnených 49 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. V priebehu roka sa 
vykonávali v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov opatrenia § 11 bod (1) ods. a) a b). Do 31.12.2013 z rozpočtu mesta neboli 
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finančne podporené rodičovské návštevy vzhľadom k tomu, že o vytvorenie kontaktu s deťmi 
umiestnenými v detských domovoch zo strany rodičov nebol záujem. V zmysle uvedeného 
zákona si oznamovaciu povinnosť na poskytnutie tvorby úspor si splnili 2 detské domovy 
spolu na 6 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 96,06 eur mesačne. 

7.16.5 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 2013 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. 

7.16.6 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 28 osôb. Využitie kapacity bolo v priebehu 
roka 2013 na 89 %, to je v priemere 25 ubytovaných mesačne. Od 1. marca 2012 vstúpila do 
platnosti zmena zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorej štát 
nenávratnou dotáciou prispieva na bežné výdavky mestského útulku pre bezdomovcov, 
výška dotácie je 120 eur/ubytovaný/mesiac. Neustále je záujem aj o služby v stredisku 
osobnej hygieny, denne ich využíva priemerne 10 bezdomovcov. 
Vzhľadom na tuhú zimu a mrazivé počasie mesto vykonalo bezodkladné opatrenia a otvorilo 
„provizórnu" nocľaháreň v jedálni útulku, kde bezplatne zabezpečilo ubytovanie, ošatenie 
a možnosť dodržania hygieny v stredisku osobnej hygieny pre 8 klientov, ktorých z terénu 
priniesli príslušníci Mestskej polície v Komárne. Ubytovanie bolo pre nich zabezpečené 
počas tuhej zimy v období od 25.01.2013 do 31.03.2013. 
Mesto v období od 21.1.2013 do 8.3.2013 zabezpečilo stravu pre 28 v útulku bývajúcich 
občanov zo školskej jedálne na Pohraničnej ul. v KN, kde hodnotu obedov v celkovej sume 
1.873,76 eur hradilo mesto v plnej výške. Okrem mesta pomohli odkázaným aj dobrovoľníci 
a Charita Komárno. 

7.16.7 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. V roku 2013 o túto sociálnu službu občania mesta 
žiadali v 378 -ich prípadoch. Záujem o túto sociálnu službu v zimných mesiacoch veľmi 
narastá. 
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7.16.8 Opatrovateľská služba 
Príjmy : 38 463,28 eur 
Výdavky: 352 274,90 eur 

V rámci Referátu opatrovateľskej služby je zabezpečené : 
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 W C , 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 2013 v súlade s uvedeným 
zákonom boli vyhotovené 3 posudky a 3 rozhodnutia o odkázanosti občana na 
opatrovateľskú službu. Počet opatrovaných osôb k 31.12.2013 bol 80, počet opatrovateľov 
ku koncu roka bol 50 s plným pracovným úväzkom. Vekový priemer obyvateľstva v Komárne 
postupne rastie, dôsledkom čoho narastá aj zvýšená potreba starostlivosti o tento okruh 
odkázaných. 

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 
Z príjmu podielových daní v roku 2013, bolo poukázaných 542 463 eur tj. 7,65% 
na sociálne služby a prevádzku sociálnych zariadení. 

7.17 Oddelenie správy bytového fondu 

Oddelen ie správy bytového fondu Odboru správy majetku 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 2013 celkom : 24 737,78 €. 

Boli uzatvorené 3 dohody o splnení dlhu v splátkach v celkovej hodnote 12 079,81 €. 
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. V roku 2013 bolo pridelených 67 bytov. 
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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 a rodinných domov v majetku mesta podľa § 9 zákona 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnou verejnou súťažou, priamym 
predajom bytov a prevodom bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

IV. Oblasť správy bytov , najrozsiahlejšia 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 
evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu pre všetky 
v priebehu roka pridelené byty, pre všetky predĺženia zmlúv o nájme bytu a pre všetky 
vzájomné výmeny bytu, sledovanie a identifikácia mesačných platieb za nájom a za služby 
poskytované s užívaním bytu každého nájomníka, vypracovanie riadnych a opravných 
ročných vyúčtovaní za služby poskytované s užívaním bytu 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 spoločnosťami. V 
tejto oblasti je zabezpečované : poskytovanie mesačných záloh do fondu prevádzky, 
údržby a opráv a za služby poskytované s bývaním, úhrada faktúr na odmenu správcu ako 
aj odsúhlasenie a usporiadanie ročných vyúčtovaní nákladov za služby poskytované 
s užívaním bytu so správcami mestských bytov. 

V. Oblasť agendy sem patria vybavovanie rôznych písomností a sťažností. 

Plnenie rozpočtu Oddelenia správy bytového fondu 

7.17.1 Nájomné za mestské byty 
Príjem za nájomné - mestské byty v roku 2013: 
Skutočnosť : 440 850,9 € 

Neplnenie rozpočtu v časti príjmov spôsobuje pretrvávajúci stav neplatičstva v mestských 
bytoch, hlavne u neprispôsobivých nájomníkov a nájomníkov v náhradných bytoch ( Ul. 
roľníckej školy 4 9 - 5 1 , Veľký Harčáš 61 - I. a II. etapa). V priebehu roka 2013 žiadateľom 
o prenájom mestského bytu v zmysle VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja S R č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania boli 
Mestským zastupiteľstvom v Komárne pridelené byty na adresách Ul. roľníckej školy 49-51 
a Veľký Harčáš 61 v Komárne, viacerí žiadatelia o prenájom mestského bytu odmietli 
uzatvoriť zmluvu o nájme prideleného bytu. Ďalej aj skutočnosť, že pridelenie bytov prebieha 
podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011, každé nové pridelenie 
bytu podlieha súhlasu Mestského zastupiteľstva v Komárne, teda uvoľnené byty nie sú 
okamžite obsadené, v niektorých prípadoch sú mesiace prázdne. Za tento čas nájomné 
a preddavky za služby poskytované s užívaním bytu za ne uhrádzané nie je, na druhej 
strane mesto ako vlastník je povinné v zmysle platných právnych predpisov platiť zálohy za 
služby na účet jednotlivých bytových domov. 

7.17.2 Odpredaj bytov 
a) podľa zákona 182/1993 Z.z. 

Príjem z prevodu mestských bytov v roku 2013 : 
Skutočnosť 54 529,78 € , 

V priebehu roka 2013 platiaci nájomníci v zmysle zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prejavili záujem o odkúpenie nimi 
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. V roku 2013 bol do osobného vlastníctva prevedený rodinný dom, ktorého 
predajná cena bola určená znalcom. 
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b) voľných bytov a rodinných domov podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

Príjem z prevodu mestských bytov a rodinných domov v roku 2013: 
Skutočnosť 27 477,00 € , 
V roku 2013 boli vyhlásené 4 obchodné verejné súťaže na odpredaj 7 voľných bytov. Boli 
odpredané len 3 byty v celkovej hodnote 27 477,00 €. 

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 2013. 
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 v súčasnosti je 
možné hodnotiť rozpočet za rok 2013 na strane čerpanie rozpočtu z hľadiska výšky 
poskytnutých preddavkov, na strane plnenia rozpočtu z hľadiska uhrádzania správcami 
predpísaných preddavkov nájomníkmi. Skutočné výdavky a príjmy mesta súvisiace s 
nájmom bytov budú zrejmé až v priebehu mesiacov jún - júl 2014 po obdržaní konečných 
vyúčtovaní nákladov na služby spojené s užívaním nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno od jednotlivých správcov bytových domov. 

Príjmy nájomné za mestské byty - skutočnosť 440 850 ,09 eur 
Výdavky na prevádzku bytov - skutočnosť 577 808,82 eur 

Bytové oddelenie 475 836,18 
Splátky úrokov ŠFRB 37 215,58 
Splátky úveru ŠFRB 64 757,06 
Spolu za mestské byty 577 808,82 

Rozdiel celkom -136 958,73 eur 

7.17.3 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 2013 stanovený na počet žiadateľov 30. V súlade so zvýšenými 
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 623 b.j. v 13 bytových domoch. Je to o 361 
bytových jednotiek viac oproti roku 2012 . Túto skutočnosť umožnilo veľmi úspešné získanie 
prostriedkov z fondov Európskej únie na zatepľovanie. Nášmu okresu bolo odsúhlasených 
605 460,00Eur, čo predstavuje 52% limitu celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

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 priebežnou finančnou kontrolou všetkých zmluvne 
podpísaných finančných prostriedkov poskytnutých do okresu Komárno. Referát vykonáva aj 
konzultačnú činnosť pre obce, právnické a fyzické osoby v pôsobnosti okresu Komárno. 

38 



7.18 Územné plánovanie 

7.18.1 Zmeny a doplnky 
V roku 2013 sa obstarávali územnoplánovacie dokumentácie zo združených prostriedkov 
občanov Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 9/B, 10 a 11. Tieto 
územnoplánovacie dokumentácie boli obstarané v zmysle uznesení Mestského 
zastupiteľstva, na základe žiadostí občanov. Finančné prostriedky za ceny projektov zo 
strany občanov boli poukázané na účet Mesta Komárno, obstarávanie zabezpečilo Mesto 
Komárno cez odborne spôsobilé osoby v zamestnaní mesta. Tieto Zmeny a doplnky boli aj 
schválené v Mestskom zastupiteľstve. 

7.18.2 Drobná architektúra 
U detských ihrísk boli opravy a udržiavacie práce, ich počet sa nemenilo. 1 

viacúčelové ihrisko z futbalového štadióna bolo premiestnené na Ul. gen. Klapku, kde sa 
doplnilo športovou zostavou. Lavičky nepribudli nové, bola vykonaná oprava 50 lavičiek 
a priebežná údržba jestvujúcich hlavne nátermi, a smetné koše nepribudli ale bola 
vykonaná ich údržba. 

7.19 Investičné akcie zrealizované v roku 2013 

V súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2013 boli realizované, resp. 
dokončené, alebo začaté nasledovné stavebné investičné akcie: 

- Rekonštrukcia signalizačného zariadenia v križovatke ulic Pohraničná -
Záhradnícka 
Rekonštrukciou sa dosiahla výmena zastaralého zariadenia, a zvýšenie bezpečnostnej 
situácie v tejto križovatke. Vr .2013 boli vykonané dokončovacie práce, ako káblové 
podzemné prepojenie signalizačných stĺpov a stavebné úpravy chodníkov, s prihliadnutím 
na zrakovo postihnutých občanov. 

- Projekt a rekonštrukcia MŠ Lodná 
Bola realizovaná celková rekonštrukcia plochej strechy na blokoch F, G, H, ktorá 
pozostávala z dodávky novej hydroizolácie a tepelnej izolácie vrátane výmeny klampiarskych 
prvkov v rovine strechy a montáže nového bleskozvodu. Celková plocha rekonštruovanej 
strechy bola 629 m 2 . V rámci rekonštrukcie hygienických zariadení boli v blokoch F a G 
obnovené toalety a umyvárne pre deti a časť vonkajšej kanalizácie vrátane napojenia 3 
dažďových zvodov. 

- Projekt a vybudovanie verejného osvetlenia Harčáš 
Je realizovaná a skolaudovaná novostavba verejného osvetlenia v Mestskej časti Harčáš, 
v úseku od odbočky zo št. cesty po objekty sociálnych bytoviek. Vybudovalo sa vzdušné 
vedenie, s umiestnením 25 stĺpov a vzdušných káblov s meraním. Cieľom bolo dosiahnuť 
väčšiu bezpečnosť v uvedenej lokalite. 

- Rekonštrukcia školskej jedálne - výmena vzduchotechniky na ZŠ 
Komenského. 
Bolo namontované nové vzduchotechnické zariadenie v kuchyni ZŠ. 

- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Ul. práce 
Predmetom investície bola rekonštrukcia strechy, podlahy a radiátorových krytov. Jestvujúca 
strešná krytina bola nahradená novou z tepelnoizolačných sendvičových panelov, bol 
namontovaný nový bleskozvod a nové klampiarske prvky v rovine strechy. Jestvujúca 
podlaha telocvične z drevených parkiet bola demontovaná, parkety boli očistené, bol 

39 



prekontrolovaný drevený rošt, jeho poškodené časti boli vymenené. Parkety boli znova 
namontované, následne obrúsené, zbavené prachu, natreté farbou a lakom. Jestvujúce 
radiátorové kryty boli demontované skrátené, obnovené a znova namontované. 

- Projekt a stavebné úpravy Hradnej ulice 
Predmetom bolo rozšírenie komunikácie zrušením parkoviska so šikmým radením 
a vytvorenie obojsmernej premávky na úseku od križovatky s Ul. vnútorná okružná po výjazd 
od univerzity J . Selyeho. Došlo k čiastočnej rekonštrukcii vozovky na nevyhnutných 
miestach, dotknutých plánovanou stavbou, s doplnením častí vozovky a chodníkov 
s povrchom z asfaltového betónu. V rámci výstavby boli reorganizované šírky jazdných 
pruhov s pozdĺžnym parkovaním a osadené nové dopravné značenia. 

- Projekty križovatiek Na Ul. Zámoryho - Františkánov a Tabaková - Vnútorná 
okružná 
Jedná sa o vybudovanie malých okružných križovatiek v uvedených lokalitách za účelom 
dosiahnutia dopravnej bezpečnosti. 

- Projekt rekonštrukcie MK na ul. priateľstva 
Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu a rozšírenie úseku komunikácie od odbočky z Ul. 
E.B.Lukáča smerom k 7. sídlisku po železničné priecestie. T. č. sa vybavuje územné 
rozhodnutie pre stavbu, v rámci ktorého sa rieši majetkoprávny vzťah k pozemku pod 
obytným domom. 

- Projekt prepojenia Eôtvôsovej ul. so štátnou cestou 1/63 
Jedná sa o zlepšenie dopravnej situácie na 7. sídl. s presmerovaním nákladnej dopravy do 
prístavu, a to rovno zo št. cesty na Dunajské nábrežie, čo bude dosiahnuté vybudovaním 
prepojovacej cesty z Eótvosovej ulice na štátnu cestu, cez železničné priecestie. Boli 
spracované dva projekty, jeden na časť komunikácie a druhý na časť železničnú. Na projekty 
boli vydané stavebné povolenia. Stavebné práce neboli začaté z dôvodu finančnej náročnosti 
akcie. 

- Rozšírenie parkovísk Na Ul. Hviezdoslavova a Ul. Meštianska 
Boli spracované projektové dokumentácie pre obidve lokality, v hodnote 1 680,00 eur. 
Následne boli vybudované parkoviská zo zámkovej dlažby, počet nových parkovacích miest, 
na Hviezdoslavovej ul. je 13, a na Meštianskej 12. Státia sú kolmé, a sú vytvorené státia aj 
pre osobu so zdravotným postihnutím. Na Ul. Meštianskej bol premiestnený aj stĺp verejného 
osvetlenia. 

- Rekonštrukcia parku Anglia 
Cieľom bola revítalizácia detského parku , kde bol vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby, 
boli umiestnené nové hračky, a bude osadená nová brána. Revítalizácia bude ukončená 
v budúcom roku, kedy by sa mali dokončiť terénne a sadové úpravy, a premiestnenie 
niektorých hračiek a pieskoviska. 

- Projekt a prepojenie ulíc Budovateľská a Hviezdoslavova 
Bola vyhotovená projektová dokumentácia a následne vybudovaná komunikácia medzi 
ulicami Budovateľská a Hviezdoslavova. Predmetom stavby bola prestavba jestvujúcej 
jednopruhovej komunikácie na dvojpruhovú obojsmernú s jednostranným chodníkom pre 
peších. Súčasťou stavby boli aj spevnené plochy pri kontajnerových stanovištiach, plochy 
pre parkovanie, ďalej odvedenie dažďových vôd z komunikácie a priľahlých spevnených 
plôch prostredníctvom novovybudovanej dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizácie. 
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- Projekt a rozšírenie verejného osvetlenia Na Ul. roľníckej školy 
Bola vyhotovená projektová dokumentácia, na základe ktorej bolo vybudované chýbajúce 
verejné osvetlenie na Ul. roľníckej školy osadením 9 elektrických stĺpov a uložením 
podzemného káblového vedenia s napojením na jestvujúci rozvod a jestvujúce meranie. 

- Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer Krytá ľadová plocha a krytá 
plaváreň 
Predmetom je štúdia a spracovanie investičného zámeru, za účelom posúdenia 
realizovateľnosti vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy a krytej plavárne ako 
súvisiace stavebné objekty, s posúdením optimálneho energetického využitia. 

- Projekt a rekonštrukcia chodníkov na Ul. pohraničná 
Bola realizovaná rekonštrukcia úseku chodníka na Ul. pohraničnej, o výmere 165,00 m2, 
pôvodná poškodená asfaltová vrstva bola odstránená, a vytvorený nový chodník zo 
zámkovej dlažby včetne zelene a úprava prechodu pre peších. 

- Sídlisko Bašty - detský mobiliár 
Rozpočet 1400 skutočnosť-1398 plnenie 99,86% 
Bola umiestnená hračka pre najmenšiu vekovú kategóriu 

- Premiestnenie viacúčelového ihriska 
Viacúčelové ihrisko z pôvodného nevhodného miesta bolo premiestnené na sídlisko Bašty, 
a bolo doplnené basketbalovou zostavou. 

- Zriadenie spomaľovacích prahov na Alžbetinom ostrove 
Boli zriadené 2 spomaľovacie prahy na MK Platanová alej na Alžbetinom ostrove v Komárne, 
pri I. a II. Priečnej, majú živičný povrch - asfaltobetón A C II v hrúbke, pri nábehoch sú 
opatrené reflexnou úpravou - vodorovné značenie Z6b. Celková plocha novovytvorených 
prahov je 70 m 2 . Pri stavbách sú umiestnené aj zvislé dopravné značenia v počte spolu 8 ks. 

- Správa školských objektov - Rekonštrukcia strechy budovy MŠ Vodná 
Bola realizovaná celková rekonštrukcia plochej strechy na celej budove MŠ, ktorá 
pozostávala z dodávky novej hydroizolácie a tepelnej izolácie vrátane výmeny klampiarskych 
prvkov v rovine strechy a montáže nového bleskozvodu. Celková plocha rekonštruovanej 
strechy bola 1 369 m 2 . 

7.20 Plán investícií na rok 2014 

Z hlavných investičných akcií, ktoré chce mesto zrealizovať v ďalšom roku vyberáme: 

Prechod na digitálne vysielanie Com Média 
Projekt Kazematák- prebiehajúci projekt a spolufinancovanie 
Zariadenie pre seniorov - spoluúčasť projektu 
Cyklotrasa 1 - Komárno - Kravany spoluúčasť 
Cyklotrasa 2 - Komárno - Kolárovo spoluúčasť 
Projekty (PD) rozvodov inžinierskych sietí v pevnosti 
ZŠ Jókaiho - výmena výplní otvorov 
ZŠ Ul. práce - výmena výplní otvorov 
ZŠ Rozmarínová ul. - výmena výplní otvorov 
MŠ Eotvôsova ul.48 - výmena výplní otvorov 
MŠ Kapitánova ul. - výmena výplní otvorov 
MŠ Ul. Komáromi Kacza č 33 - výmena výplní otvorov 
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ZŠ Komenského - výmena výplní otvorov časti budovy 
ZŠ Eótvósa - výmena výplní otvorov časti budovy 
MŠ Mieru - výmena výplní otvorov časti budovy 
Rekonštrukcia hygienických zariadení MsKS 
Riešenie medzi blokových komunikácií - Ul. Košická 
Parkovacie plochy v lokalite na rozhraní Ul. budovateľská, Ul. E.B.Lukáča, Ul. pri Panoráme 
Čiastočná rekonštrukcia Ul. Kapitánová 
Vypracovanie projektov na čiastočnú rekonštrukciu križovatky Komenského - Rákócziho 
Parkoviská pre osobné autá na II. Sídlisku - Zváračská 1-9 
Kontajnerové stanovište Dvorská, Zváračská 24 
Kultúrny dom Kava - rekonštrukcia kotolne 
Cintorínsky rad - vyznačenie parkovísk a oddelenie parkovísk od chodníka pozdĺž plota ZŠ 
Eotvôsova 
Rozšírenie parkovísk na Palatínovej ul. 
Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Dunajské nábr. 24-38 
Vytvorenie parkovacích miest (z makadámu) sídl. Bašty 

8 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

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. 
Mesto Komárno nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2013 sme nemali žiadne 
náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu. Vplyv na životné prostredie nie je negatívny. 

9 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného 
obdobia 

Mesto Komárno nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia. 

V Komárne dňa 21. marec 2014 
/ 

Vypracovala: Eva Nagyová, (y^ y7~~~ 

MUDr . Anton Marek 
i primátor mesta 
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