
marec 

TE -  658/2016 
5253/46472/OSV/2016 -  Slovenský zväz telesne posti hnutých – ZO, so sídlom 945 01 
Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, žiada o priznanie finančnej dotácie  z 
 účelového  fondu rozpočtu Mesta Komárna na vstupné pre 98 účastníkov telesne 
postihnutých občanov Komárna,  na rekondično - rehabilitačný  pobyt  do  termálnych  
kúpeľov Bükfürdő, dňa 14. júla 2016 v Maďarskej republike, v celkovej výške  980 eur.  
Cestovné za autobus v hodnote 700 Eur a obed  v hodnote 784 Eur si zväz hradí sám 
z vlastných finančných prostriedkov. Počas cesty je pripravené občerstvenie a káva, ktoré 
pripravili sponzori.  
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  – Hlasovanie: 9-0-0 

Stanovisko Finan čnej komisie – Hlasovanie: 8-0-0 

Stanovisko Rady – Hlasovanie: 6-0-0 

máj 

TE -  659/2016 
5851/46551/OSV/2016 -  Slovenský zväz telesne posti hnutých – ZO rodi čov telesne 
postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, Záhrad nícka ul. 16/8, IČO: 37858483, 
žiada o priznanie finančnej dotácie  z  účelového  fondu rozpočtu Mesta Komárna na vstupné 
pre 98 účastníkov-občanov Komárna,  na rekondično - kultúrny  pobyt pre telesne 
postihnutých detí v rámci MDD  do  cirkusu v Budapešti, v Maďarskej republike, v celkovej 
výške  500 eur.  
Cestovné za autobus v hodnote 500 Eur a stravné  v hodnote 632 Eur si zväz hradí sám 
z vlastných finančných prostriedkov. Počas cesty sú pripravené aj sladkosti a ovocie, ktoré 
sa snažia zabezpečiť od sponzorov.  
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 : komisia navrhuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie: 6-0-0 

Stanovisko Finan čnej komisie: komisia navrhuje schváliť návrh na uznesenie, ´ 

hlasovanie: 6-0-0 

Stanovisko Rady: Rada navrhuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie: 5-0-0 

júl 

TE -  768/2016 
8852/47287/OSV/2016 -  Zväz postihnutých civiliza čnými chorobami – ZO, so sídlom 
945 01 Komárno, Kossúthovo nám., IČO: 36098388, žiada o priznanie finančnej dotácie  z 
účelového  fondu rozpočtu Mesta Komárna na príspevok na úhradu ubytovania pre 40 
účastníkov - občanov Komárna,  na zdravotno-rekondičný  pobyt pre členov organizácie  
v Demänovskej doline – chata Bystrina v období od 05.09.2016 do 10.09.2016, vo výške  
800 eur.  
Cestovné za autobus a zvyšnú časť ubytovania s plnou penziou v celkovej sume 3 280 Eur si 
zväz hradí sám z vlastných finančných prostriedkov.  
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 : navrhuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie: 7-0-0 

Stanovisko Finan čnej komisie: navrhuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie: 6-0-0 

Stanovisko Rady: Rada navrhuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie: 6-0-0 

 



618/2016 

uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

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

 
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka 
ul. 16/8, IČO: 37858467, na vstupné pre 98 účastníkov telesne postihnutých občanov 
Komárna, na rekondično - rehabilitačný pobyt do  termálnych kúpeľov Bükfürdő, dňa 
14. júla 2016 v Maďarskej republike, v celkovej výške  980 eur, 

 
B/        žiada 
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  Komárno 
 

zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
             
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka 
ul. 16/8, IČO: 37858467, na vstupné pre 98 účastníkov telesne postihnutých občanov 
Komárna, na rekondično - rehabilitačný pobyt do  termálnych  kúpeľov Bükfürdő, v 
Maďarskej republike  v celkovej výške 980 eur. 

                                                   Termín: 
do 10. júla 2016 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

716/2016 

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

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

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

 
Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO rodičov telesne postihnutých detí, so 
sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, na vstupné pre 98 
účastníkov - občanov Komárna,  na rekondično - kultúrny  pobyt  pre telesne 
postihnutých detí v rámci MDD  do  cirkusu v Budapešti, v Maďarskej republike  vo 
výške  500 eur, 

 
B/        žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta K omárno 
 

zabezpečiť poukázanie  schválenej  finančnej  dotácie z  účelového fondu z rozpočtu 
Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO rodičov telesne postihnutých detí, so 
sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, na vstupné pre 98 
účastníkov - občanov Komárna, na rekondično - kultúrny pobyt pre telesne 
postihnutých detí v rámci MDD do cirkusu v Budapešti, v Maďarskej republike  vo 
výške  500 eur. 

                                                                                        
                                                   Termín: do 10.07.2016  

 

                    

 

 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

812/2016 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

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

 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098299, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním  
pre 40 účastníkov - občanov Komárna,  na zdravotno-rekondičný  pobyt  
v Demänovskej doline – Chata Bystrina  vo výške  800 eur, 

 
B/        žiada 
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  Komárno 
 

zabezpečiť poukázanie schválenej  finančnej  dotácie z účelového fondu  z rozpočtu 
Mesta  Komárno  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
          
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098299, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním  
pre 40 účastníkov - občanov Komárna,  na zdravotno-rekondičný  pobyt  
v Demänovskej doline – Chata Bystrina  vo výške  800 eur. 

                                                                                        
                                                        Termín: do 31.08.2016  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
      primátor mesta 

 


