
TE – 1019/2016 
70554/54539/OSV/2016 – FORLIFE n.o.  , so sídlom 94 5 01 Komárno, Meder čská ul. 39,                 
IČO: 36084271 žiada  o finančnú  dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné účely na nákup prístroja  EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur. 
Celková cena prístroja je 3800 eur. Prístroj EKG Mortara ELI 20 sa bude využívať na 
oddelení vnútorného lekárstva a na JIS. Cieľom je zabezpečiť štandardné interné vyšetrenie, 
zlepšiť diagnostiku ako aj využitie pri resuscitačných situáciách. Spĺňa podmienky častého 
používania a veľkej záťaže. 

Táto žiadosť  je v súlade s  VZN  č. 13/2015 o priznaní  finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie – alternatívu 1 
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 17.10.2016: navrhuje schváliť  návrh na uznesenie - 
alternatívu 1  (9-0-0) 
 
Stanovisko Finan čnej komisie zo dňa 23.11.2016: navrhuje schváliť návrh na uznesenie- 
alternatívu 1  (8-0-0) 
 
Stanovisko Rady zo dňa  30.11.2016: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - alternatívu 1  
(6-0-1-0) 
 
 
Alternatíva 1. 

Návrh na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné ú čely 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 
 
 
FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup  
prístroja  EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur, 

 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 
          poukázať schválenú  finančnú  dotáciu  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta      
          Komárna na sociálne  a  zdravotné účely pre: 
        

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

                                                         
                                                                             Termín: do 31.12.2016           
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
TE -  1065/2016 
72940/55243/OSV/2016 -  Náruč n.o., Zvára čská 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806, 
žiada o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na 
sociálne a zdravotné účely na nákup posteľnej bielizne a hygienických potrieb pre obyvateľov 
Náruč n.o., ktorí sú nemajetní a obyvatelia zariadenia bez príbuzných a odkázaní na pomoc 
pri zvládaní seba obslužných úkonov v zariadení v celkovej výške 420 Eur. Použitá 
a opotrebovaná posteľná bielizeň sa pravidelne kontroluje a vyraďuje z používania. Bielizeň, 
ktorá už nie je vhodná pre zariadenie sociálnych služieb bude darovaná pre bezdomovcov 
do útulku zriadeného Mestom Komárno. 

Táto žiadosť je v súlade s  VZN č. 13/2015 o priznaní  finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 
Stanovisko úradu :  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie  

Stanovisko SZB  komisie  zo dňa 21.11.2016: komisia na návrh MUDr. Mareka mala 
pozmeňujúci návrh na uznesenie, odporúča schváliť finančnú dotáciu z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely v zmysle VZN Mesta Komárno č. 
13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a 
zdravotné účely pre všetky tri zariadenia v rovnakej výške, t. j. rozdeliť nevyčerpané 
prostriedky z účelového fondu v rovnakej miere na účelové využite a žiada úrad pripraviť 
návrh na uznesenie v zmysle uvedeného. Komisia hlasovala o pozmeňujúcom návrhu; 
hlasovanie : (8-0-0) 
 
Stanovisko Finan čnej komisie  zo dňa 23.11.2016: navrhuje  schváliť návrh na uznesenie 
(8-0-0) 
 
Stanovisko Rady zo dňa 30.11.2016: navrhuje  schváliť návrh na uznesenie ( 8-0-0-0) 

Stanovisko Rady zo dňa 30.11.2016: k pozmeňovaciemu návrhu na uznesenie ( 0-0-7-1) 

 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  

na sociálne a  zdravotné ú čely 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Náruč n.o., Zvára čská 19, 945 01 Komárno , IČO: 36096806, na nákup posteľnej 
bielizne a hygienických potrieb pre obyvateľov v celkovej výške 420 eur, 

 
B/        žiada 
          
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  
 
            zabezpečiť poukázanie  schválenej  finančnej  dotácie z  účelového fondu  z rozpočtu        
            Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotné účely pre: 

   



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

           
 

                                                       Termín:  do 31.12.2016 



                  
 
 
 
 



 

TE-1099/2016 
76447/55723/OEV/2016– Charita Komárno, n.o., so síd lom Jókaiho ul. 6,  945 01 
Komárno, I ČO 42052980, žiada o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely  v rámci aktivity „Blízko k ľuďom na ulici“ na 
nákup, jednorazového baliaceho a výdajného riadu a taktiež hygienických a ochranných 
pomôcok pre ľudí zapojených do projektu. Cieľom aktivity je poskytovať  teplú stravu ľuďom 
žijúcim na ulici trikrát týždenne počas zimných mesiacov. Počet  ľudí odkázaných na teplú 
stravu je cca 15 až 20.  Žiadajú finančnú dotáciu v  celkovej výške 500 eur. 

Táto žiadosť  je v súlade s  VZN  č. 13/2015 o priznaní  finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 

Stanovisko úradu :  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie  

Stanovisko SZB  komisie  zo dňa 21.11.2016: navrhuje schváliť uznesenie (8-0-0) 

Stanovisko Finan čnej komisie  zo dňa  23.11.2016: navrhuje schváliť na uznesenie (8-0-0) 

Stanovisko Rady zo dňa 30.11.2016: navrhuje schváliť na uznesenie (  8-0-0-0 ) 

 
Návrh  MsÚ na uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno 
na sociálne a  zdravotné ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

             
  Charitu  Komárno, n.o., so sídlom Jókaiho ul. 6,  945  01 Komárno, IČO 42052980, na 

nákup jednorazového baliaceho a výdajného riadu a  hygienických a ochranných 
pomôcok vo  výške  500  eur,                

 
B/        žiada 
          
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  
 
            zabezpečiť poukázanie  schválenej  finančnej  dotácie z  účelového fondu  z rozpočtu        
            Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotné účely pre: 

             
       zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 

v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

            
 
 

                                                        Termín:  do 31.12.2016 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
TE -  883/2016 
56338/52878/OSV/2016 -  Rodinné centrum Slunce n.o. , Vážskeho brehu 152/17, 945 01 
Komárno, IČO: 45735484, žiada o preplatenie dopravy humanitárnej zásielky – kamiónu 
s oblečením a zdravotníckymi pomôckami, najmä pre zdravotne postihnutých a sociálne 
slabých občanov mesta, ktorá bola doručená dňa 18.8.2016. Prepravu vykonala špedičná 
firma Starek Transport s.r.o. v celkovej výške  700 eur. Jedná sa o dar Maltézskeho rádu 
Švajčiarska a nejedná sa o obchodný tovar. Pri uvedenom transporte sa jedná 
o humanitárny transport a humanitárnu pomoc pre Slovenskú republiku. Uvedená 
organizácia je zodpovedná za rozdeľovanie humanitárneho materiálu v Slovenskej republike. 

Táto žiadosť je v súlade s  VZN č. 13/2015 o priznaní  finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 

Stanovisko úradu :  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie - alternatívu 2 ,  z dôvodu, že 
neboli dodané presvedčivo dokazujúce prílohy o spôsobe poskytnutia humanitárnej pomoci 
občanom mesta Komárno, nie je jednoznačný spôsob  poskytnutej pomoci a nie sú známi 
príjemcovia uvedenej sociálnej pomoci.  

Stanovisko SZB  komisie zo dňa  07.09.2016: komisia materiál neodporúča na ďalšie 
rokovanie rade a mestskému zastupiteľstvu. Žiada, aby žiadateľ poskytol informácie o použití 
humanitárnej zásielky, aby konkretizoval formu použitia humanitárnej pomoci a že 
humanitárna zásielka bude použitá v prospech obyvateľov mesta Komárno resp. v prospech 
obyvateľov nášho regiónu a žiadala po doplnení žiadaných údajov materiál vrátiť na ďalšie 
zasadnutie.  

Stanovisko SZB  komisie zo dňa 21.11.2016: neodporúča schváliť alternatívu 1, návrh 
MsÚ,  na uznesenie (0-6-2) 

Rodinné centrum Slunce n.o.  dňa 21. októbra 2016 podalo čiastočné  doplnenie k žiadosti. 
Nebol dodaný zoznam príjemcov sociálnej pomoci.  

K uvedenému návrhu a doplnenému materiálu  odzneli viaceré kritické pripomienky od 
členov komisie na adresu žiadateľa z dôvodu, pretože neboli dodané presvedčivo 
dokazujúce prílohy o spôsobe poskytnutia humanitárnej pomoci občanom mesta Komárno. 

 

Stanovisko Rady zo dňa 30.11.2016:doporučuje schváliť návrh na uznesenie – alternatívu 1 
(6-0-1-0) 

 

Alternatíva 1 

 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  

na sociálne a  zdravotné ú čely 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 



 
Rodinné centrum Slunce n.o., Vážskeho brehu 152/17,  945 01 Komárno, IČO: 
45735484, žiada o preplatenie dopravy humanitárnej zásielky – kamiónu s oblečením 
a zdravotníckymi pomôckami, najmä pre zdravotne postihnutých a sociálne slabých 
občanov mesta, ktorá bola doručená dňa 18.8.2016 v celkovej výške 700 eur, 

 
 
B/        žiada 
          
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  
 
            zabezpečiť poukázanie  schválenej  finančnej  dotácie z  účelového fondu  z rozpočtu        
            Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotné účely pre: 

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

                                                        Termín:  do 31.12.2016 
 
 
Alternatíva 2 
 
 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  

na sociálne a  zdravotné ú čely 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  neschva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Rodinné centrum Slunce n.o., Vážskeho brehu 152/17,  945 01 Komárno, IČO: 
45735484, žiada o preplatenie dopravy humanitárnej zásielky – kamiónu s oblečením 
a zdravotníckymi pomôckami, najmä pre zdravotne postihnutých a sociálne slabých občanov 
mesta, ktorá bola doručená dňa 18.08.2016 v celkovej výške 700 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1059/2016 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu  
z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a  zdravotné ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Rodinné centrum Slunce n.o., Vážskeho brehu 152/17,  945 01 Komárno, IČO: 
45735484, žiada o preplatenie dopravy humanitárnej zásielky – kamiónu s oblečením 
a zdravotníckymi pomôckami, najmä pre zdravotne postihnutých a sociálne slabých 
občanov mesta, ktorá bola doručená dňa 18.8.2016 v celkovej výške 700 eur, 

 
B/        žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť poukázanie  schválenej  finančnej  dotácie z  účelového fondu  z rozpočtu 
Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotné účely pre: 
             
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 
 

                                 Termín:  do 31.12.2016 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 



VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 18: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   : 2  
PROTI   : 2 
ZDRŽALO SA  : 10 
NEHLASOVALO : 3 
 
 
 
 

1060/2016 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu  
z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a  zdravotné ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  neschva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné   účely  podľa  VZN   Mesta   Komárno  č.   13/2015   o   priznaní   dotácie 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Rodinné centrum Slunce n.o., Vážskeho brehu 152/17,  945 01 Komárno, IČO: 
45735484, žiada o preplatenie dopravy humanitárnej zásielky – kamiónu s oblečením 
a zdravotníckymi pomôckami, najmä pre zdravotne postihnutých a sociálne slabých 
občanov mesta, ktorá bola doručená dňa 18.08.2016 v celkovej výške 700 eur. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TE – 1118/2016 
 
Riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov predkladá návrh na zmenu 
programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov na rok 2017  
 
- zmena celkových príjmov rozpočtu ZpS Komárno 2017 oproti pôvodného návrhu 
rozpočtu 16.000 Eur  
 
- zmena celkových výdavkov rozpočtu ZpS Komárno 2017 oproti pôvodného návrhu 
rozpočtu o 16.000 Eur  
 
- zvýšenie mzdových výdavkov o 54.448,- Eur pri  zanechaní ročného príspevku zriaďovateľa 
na úrovní 100.000 Eur.  
  
- žiada zahrnúť do prioritných kapitálových výdavkov mesta v roku 2017 –  20.000 Eur 
 
 
Stanovisko úradu : doporučuje prijať návrh na uznesenie 
 
Stanovisko SZK:  komisia brala na vedomie podanú žiadosť a odporúčala podporiť žiadosť 
Zps, hlasovanie (8-0-0) 
 
Stanovisko FK : Uvedená požiadavka bola prerokovaná vo finančnej komisii dňa 23.11.2016 
v rámci materiálu TE-1063/2016.  
 
Viď výťažok zo správy zo  zápisnice finančnej komisie zo dňa 23.11.2016: 
 



 
 
Stanovisko rady : materiál bol prílohou k bodom 11 a 15 zasadnutia Rady 30.11.2016. 
Materiál nebol zvlášť prerokovaný, ale ako príloha k bodu 11 bol navrhnutý na prerokovanie 
do Mestského zastupiteľstva.  
 
Doporučuje postúpiť návrh rozpočtu mesta 2017 na prerokovanie do MZ  (5-0-0-0) 

                                Návrh uznesenia k n ávrhu na zmenu rozpo čtu na rok 2017 –      

                                          rozpo čtová organizácia Zariadenie pre seniorov 
                    

  
 
     Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie a navrhuje zapracova ť do rozpo čtu mesta 
 
Žiadosť Mgr. Hedvigy Polgárovej, riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov, 
o zmenu rozpočtu na rok 2017 Zariadenia pre seniorov so sídlom Špitálska 16, 945 05 
Komárno, IČO 00352489. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1128/2017 
uznesenie 

k Žiadosti o ú čelové finan čné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2017 – 
Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16,  945 05 Komárno, 

IČO: 00352489 
    
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

Žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno Mgr. 
Hedvigy Polgárovej  o schválenie  účelových finančných prostriedkov vo výške 
20 000,- eur na kapitálové výdavky na rok 2017 pre Zariadenie pre seniorov Komárno 
na realizáciu rekonštrukcie prečerpávacej šachty z dôvodu jej havarijného stavu, 

  
B/ schva ľuje 
 

1/   poskytnutie účelových finančných prostriedkov vo výške 20 000,- eur na rok 2017 
pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Komárno na kapitálové 
výdavky na realizáciu rekonštrukcie prečerpávacej šachty v Zariadení pre 
seniorov Komárno, 

  2/   zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 nasledovne: 
- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
-   zníženie bežných výdavkov o 20 000,- eur, program 6.1 školstvo, odd. 9, 

položka  600 – projekty školstva, 



- zvýšenie kapitálových výdavkov o 20 000,- eur pre Zariadenie pre seniorov 
Komárno, 

3/  zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno      na 
rok 2017 nasledovne:  
-  zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu prečerpávacej šachty 

v Zariadení pre seniorov Komárno vo výške 20 000,- eur, 
 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 
D/ žiada 

Mgr. Hedvigu Polgárovú, riadite ľku rozpo čtovej organizácie Zariadenie    pre 
seniorov Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
Komárno na rok 2017 v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
TE – 900/2016 
62164/53407/OSV/2016 -  Zväz postihnutých civiliza čnými chorobami v SR - Základná 
organizácia kardiakov, so sídlom 945 01 Komárno, Ul . Komenského 14/6,                 
IČO: 36098345 žiada o o finančnú  dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné účely na  rekondično - rehabilitačný pobyt do termálnych kúpeľov 
v Liptovskom Jáne, hotel Ďumbier, v celkovej  výške: 700 eur. Z  toho 400 eur na 
autobusovú prepravu účastníkov pobytu  a  300 eur na  liečebné procedúry. V dňoch od    
16. októbra do 22. októbra  2016  sa pobytu zúčastní 40 kardiakov z Komárna. 

 
Táto žiadosť  je v súlade s  VZN  č. 13/2015 o priznaní  finančnej dotácie z účelového 

fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko SZB komisie zo dňa 07.09.2016: odporúča schváliť návrh MsÚ na uznesenie   

  (8-0-0)  

Stanovisko Finan čnej komisie:  zo dňa 07.09.2016: odporúča schváliť návrh MsÚ na 
uznesenie  (7-0-0)  

Stanovisko Rady: zo dňa 21.09.2016: odporúča schváliť návrh MsÚ na uznesenie (6-0-0) 

 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  



na sociálne a zdravotné ú čely 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 
 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so 
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345  na autobusovú 
prepravu účastníkov na rehabilitačný pobyt a na liečebné procedúry v celkovej 
výške:700 eur, 

 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 
 
          poukázať schválenú  finančnú  dotáciu  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta      
          Komárna na sociálne  a  zdravotné účely pre: 
        

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so 
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345  na autobusovú 
prepravu účastníkov na rehabilitačný pobyt a na liečebné procedúry v celkovej 
výške:700 eur. 

 
 

                                                Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 



 
 
 
 

 


