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Správa o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií k 10.08.2015– 

informatívny materiál 
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Predkladá - El őterjeszti: 
Prednosta MsÚ Komárno 
 
 
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta: 
Ing.arch. Katalin Besse 
 
 
 
Prejednané - Megtárgyalta: 
Finančná komisia dňa 07.09.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.9.7-én 
Komisia rozvoja mesta dňa 07.09.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015. 9.7-én 
Rada MZ dňa  16.09.2015  - a VKT tanácsa: 2015.09.16-án   
 
 
Materiál obsahuje - Mellékletek: 
 
1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat 
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat 
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií  k 10.08.2015 – tabuľková časť 

s poznámkami a vysvetlivkami 
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Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých 
a pripravovaných investičných akcií k 10.08. 2015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.  

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu 
s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.  
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko KRM:        doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8:0:0) 
Stanovisko FK:            doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:2) 
Stanovisko Rady :       doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5:2:0) 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
k Správe o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 10.08.2015 
vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne konaného dňa 26. marca 2009. 
 



 



Poradové 
číslo TEXT 

Rozpočet 
2015 

Výdavky 
uhradené 

k 
10.8.2015 

% Časový harmonogram Poznámky 

Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť 170 000 
11 

880,00 6,99% 
Do 30.10.2015 - ukončenie, 
vyúčtovanie do konca r.2015 

Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít 
Gráfel 

1 Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP 2 362 000     
Do 30.10.2015 ukončenie, 
vyúčtovanie do konca 2015 

Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít 
Gráfel 

2 Nákup ortofotomapy 10 000     do 30.09.2015 Po ukončení VO je pripravená zmluva 

3 Nákup servera 80 000     Do 31.12.2015 

Po analýze možností je možnosť  riešenia  formou 
služby, za ostatné financie je zámer obnoviť 
počítačový park MsÚ 

4 PHSR 10 000     
Zabezpečuje sa priebežne 
ukončenie- do 30.11.2015 

Zberajú sa informácie potrebné k spracovaniu 
PHSR. Poskytnuté priebežne pre spracovateľa 
PHSR. 

5 Spracovanie nového ÚPN mesta 35 000     

VO bude uzavreté do konca 
09/2015 

Prebiehajú prípravné práce obstarávateľa – mesta, 
zhromaždenie materiálov. Bola vyhlásená súťaž na 
spracovateľa ÚPN, ktorá bola vyhodnotená, 
nasleduje rokovacie konanie a podpísanie zmluvy.  

6 Spoluúčasť k projektom  48 250         

7 PD a rekonštrukcia vnútorných  priestorov župného domu  53 000 5 203,63 9,82% 

September 2015  
 
 
September 2015 -  Nov.2015 
  
November- December 2015 

PD ÚK – hotová,  prebehlo  VO na dodávateľa   ÚK 
–začatie prác 
PD elektro a rozpočet – pred ukončením, povolenie               
- Rekonštrukcia elektro a ÚK I.NP pravé krídlo - 
realizácia                     
-  Rekonštrukcia vnút.priestorov  I.NP pravé krídlo –
realizácia (podlahy, maľby)                                

8 Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety 
20 000     

Do 15. septembra bude 
hotové 

Zabezpečuje riaditeľka MsKS 

9 Cykloparky, cyklistický koridor 10 000     

Na cyklotrasu podaná 
žiadosť o dotáciu- výsledok 
úspešnosti v 09.2015 , 
stojany do 10.2015. 

Bude  spracovaný projekt na cyklo- koridor – medzi 
Dunajským a Vážskym mostom cez mesto, potom 
stavebné povolenie. V tomto roku budú 
rozmiestnené stojany na bicykle. Štúdia 
rozmiestnenia spracovaná. 

10 Klientska zóna MsÚ 10 000     31.12.2015 Prebieha organizačná príprava 

11 Výmena okien a dverí KD Kava 5 500     

Júl 2015                            
August 2015                       
September 2015 

Okná a dvere boli dodané a namontované .       
Odstránenie nedorobkov - Akcia ukončená.                                            
Prebieha vyúčtovanie prác. 

12 Rekreačný park Ďulov Dvor 4 500     
Terénna úprava: 09.2015 
Nákup hračiek: 10.2015                                                                         

Prebiehajú terénne úpravy -  t.j. prívoz zeminy a 
zatrávnenie.                                                                              
Po terénnych úpravách bude doriešené priestorové 
riešenie, nákup hracích zostáv. 



13 Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia 6 000 300,00 5,00% 

Realizácia prác / na základe 
výberu dodávateľa na 
stavebné práce do 10/2015 

Projektová dokumentácia spracovaná. Zabezpečuje 
sa legalizácia stavby /zameranie, vybavenie 
súpisného čísla, zápis do katastra nehnuteľností/. 
Je spracovaný realizačný projekt a zabezpečujú sa 
vyjadrenia k ohláseniu stavebných úprav.  

14 
Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia 
multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring 2 500 2 499,67 99,99% 

Akcia bola ukončená 
07/2015 

Bol výber dodávateľa, 07.2015- realizácia, 
vyúčtované. 

15 
Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie pri 
križovatke Ul. budovateľská a Priemyselná ul.   390,00   

Spracovaná projektová 
dokumentácia 

Nebude realizované na základe písomného 
odmietnutia od občanov – náhrada vybudovanie 
osvetlenia na parkovisku pre osobné autá na II. 
sídlisku.   

15 Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring" 4 000     

August 2015 
September –Október 2015 
Október 2015 

- cenový prieskum – vyžiadanie cenových ponúk                                                     
- Prebieha  VO, následne realizácia                                                                                               
- vyúčtovanie prác                                                                           

16 
Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie 
na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47 4 000     

August 2015 
August 2015 
 

Jestvujúce kontajnerové stanovište rozšírené o 1 
miesto – realizácia ukončená.  Prebieha vyúčtovanie 
prác 

17 
Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. 
stupňa 20 000     

júl 2015      
august 2015  
aug. - sept. 2015                   
sept.- okt.2015 
november 2015 
 

-PD spodnej stavby + rozpočet – ukončené  . 
-Zvislé a vodorovné dopr. značenie – rozpočet.  
 -Ver.obstarávanie  na dodávateľa, vybavenie  
potrebných povolení (stavebné povolenie )                                                
-Realizácia,  odovzdanie stavby a vyúčtovanie 
 

18 
Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej 
ulici 16 000 720,00 4,50% 

August 2015     
September – október 2015 

-Vybavenie stav. povolenia, VO           
 -Realizácia a vyúčtovanie                                      

19 Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov 24 000     

Stavba ukončená 07/2015 Boli požadované naviac práce: Náter stĺpu, dopravná 
značka, úprava ostrovčeka.  Akcia ukončená. 

20 
Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu 
priestoru pod železničnou stanicou 14 877     

August 2015  
 
September 2015 

-Realizácia – stavebná časť ukončená+dopravné 
značenie  
Akcia ukončená, prebieha vyúčtovanie 

21 

Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž 
Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, 
na základe PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo 17 000     

August 2015 
 
09.2015 
10/2015 

-Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku /celý 
pozemok je majetkom Slovenskej správy ciest 
Bratislava/. Po dohode so zástupcami SSC 
Bratislava bude zámena pozemkov. 
- Projekt sa spracováva sponzorsky- PD pre ÚR 
dodaný 08/2015- vydané ÚR.  
-Vybavenie stavebného povolenia 
- Realizácia 

22 Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Királya 9 500 750,00 7,89% 

08/2015 
 
09-10/2015 

-Dodané PD. Sú zabezpečené všetky vyjadrenia. Je 
podané na vydanie stavebného povolenia.                   
- Realizácia  



 

23 Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná 1 500     
August 2015                
September 2015  

- Realizácia , akcia ukončená                                                                
- vyúčtovanie 

24 Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ  Eötvösova ul. 2 500     
August 2015 
September 2015 

-Realizácia, akcia ukončená 
-vyúčtovanie 

25 Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené) 4 000      - -  

26 ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014) 5 034 5 034,00 100,00%  - Investícia z r.2014- doúčtovanie v r.2015 

27 
Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.-
Rákocziho ul. (2014) 2 900 2 900,00 100,00%  - Investícia z r.2014- doúčtovanie v r.2015 

28 Investície do majetku vykonané nájomcom   3 974,65    -   

29 Spracovanie UPN - (Zmluva o združení) 7 800 7 800,00 100,00% 
Skončí uznesením MZ -
09.2015 

Zmeny a doplnky ÚPN č. 12/2015- obstarávali sa na 
základe uznesení MZ z r.2014.  

30 Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. rozmarínova 8 100 150,00 1,85% September 2015 Ukončené VO, prebieha realizácia 

31 
Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany 
nad Dunajom - Štúrovo 1 250     September -Október 2015  

 Výstupom je projektová dokumentácia na uvedený úsek 
cyklotrasy.  

32 Rekonštrukcia kotolne MsÚ 10 000     10.2015 
 Spracovaná dokumentácia pre technológiu a cenové 
ponuky 

33 Centrálny pult a nákup počítačov MP 14 043      09.2015 

 Pult centrálnej ochrany ako aj špeciálna počítačová 
technika ku kamerovému systému sú zakúpené. 
nevyúčtované 

  Spolu 2 993 254 41601,95       


