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INFORMÁCIE 

 
 

zverejnené podľa § 5 ods. 1  zákona  číslo  211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe 
k informáciám   a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov   v znení neskorších predpisov 

(zákon o slobode  informácií) o zriadení Mesta Komárno 
 
 
Spôsob zriadenia mesta 

 Mesto Komárno  bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov dňom prvých volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 
24. novembra 1990. 
 
Právomoci a kompetencie mesta 

Právomoci a kompetencie mesta zakotvujú a upravujú: 
Ústava Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71) 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Platná právna úprava Slovenskej republiky 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta 
 
Organizačná štruktúra mesta 

 Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne je zastupiteľský zbor Mesta Komárno, zložený 
z 25 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením 
sľubu novozvolených poslancov. 
 Primátor Mesta Komárno je predstaviteľom Mesta Komárno a najvyšším výkonným 
orgánom mesta, zvolený obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. 
 
 Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje orgány v súlade s ustanoveniami zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 Mestská rada má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Je 
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní funkciu 
poradného orgánu primátora. 
 
 Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. 
Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:  
- finančná komisia, 
- komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta, 
- komisia školstva a kultúry, 
- komisia športu a mládeže, 
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,  
- komisia verejného poriadku a dopravy,  
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, 
- komisia pre prešetrenie sťažností , 
- komisia pre ochranu verejného záujmu,  
- komisia pre digitalizáciu a transparentnosť, 
 



  

 

 
 Mestský úrad Komárno je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora 
mesta. Člení sa na nasledovné odbory: 

- Odbor ekonomiky a financovania 
- Majetkovo - právny odbor  
- Odbor rozvoja a životného prostredia  
- Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu  
- Odbor podpory a vnútornej prevádzky 
 

Spoločné úrady mesta sú: 
- Spoločný stavebný úrad 
- Spoločný školský úrad 
- Matričný úrad 

      -    ŠFRB 
 
Mestská polícia Mesta Komárna je poriadkový útvar mesta na čele s náčelníkom 
mestskej polície. 

  
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór Mesta Komárna, ktorý vykonáva kontrolu 

plnenia úloh Mesta Komárno. Je zvolený mestským zastupiteľstvom a je zamestnancom 
mesta. 
 
 
  


