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Úvodné slovo primátora mesta 

Opát' uplynul rok a prislo obdobie bilancovania. Aké úspechy zazilo nase krásne mesto v 
roku 2014, akym smerom sa uberalo, aké zmeny nastali v zivote obyvatel'ov? 
Hodnotíme rok, ktory bol rokom volieb, v závere ktorého l'udia vyjadrili aj svoj názor na 
doterajsie védenie mesta. 
Hodnotíme rok, ktory nepriniesol pre nase mesto ziadne prevratné zmeny. 

Najvyznamnejsou hodnotou nielen násho mesta, ale snád' aj Slovenska je unikátny 
pevnostny systém, ktory sa rozprestiera na oboch brehoch Dunája. Mözeme s radost'ou 
konstatovat', ze v minulom roku sa mesto Komárno uchádzalo o financie zo zdrojov EÚ na 
obnovu najvácsej historickej budovy kasárne, ktorá sa nachádza v Novej pevnosti a 
Ministerstvo kultúry nás projekt prijalo a pocas roka 2015 by sa mali zahájit' práce na vymene 
celého stresného systému tejto budovy. Spomenút' je treba aj d'alsiu vyznamnú udalost' a tou 
bola komplexná rekonstrukcia Ferdinandovej brány financovanú tiez zo zdrojov Ministerstva 
kultúry. ZiaF, rozpocet mesta Komárno nie je schopny financovat' práce potrebné na 
revitalizáciu takého rozsiahleho komplexu, aky pevnostny systém je. Preto aj v nasledujúcom 
období sa bude mesto snazit' tieto financie získat' od státu alebo zo zdrojov ÉÚ. 

Predosly rok pre mesto priniesol aj niekol'ko zaujímavych investícií. Najvyznamnejsou 
bola úplná rekonstrukcia Petőfiho ulice, ktorá bola uz tak vel'mi ziadaná. V meste bolo 
vybudovanych niekol'ko novych parkovacích plöch, ktoré budú mat' priaznivy vplyv na 
celkovy stav mesta. Vymena okién na budovách skölok a sköl patrí medzi vel'mi vyznamné 
investície, pretoze sa zlepsila energetická bilancia nasich budov, co sa prejaví setrením na 
energiách. Toto boli najvyznamnejsie investície z vlastnych zdrojov. Nie menej vyznamnymi 
boli dve investície a to vybudovanie cyklotrasy v smere Kolárovo a v smere Őtúrovo. V tomto 
trendé by samospráva mesta mala pokracovat' aj v nasledujúcom období. 

V roku 2014 mesto usporiadalo uz tradicné Komárhanské dni 23. krát. Festival má 
svoje menő a prifahuje do násho mesta vel'ky pocet turistov. Táto investícia sa javí pre 
mesto ako vyznamná, ale bude potrebná lepsia koordinácia s Komáromom ako 
spoluorganizátorom, aby tento festival kultúry, sportu a gastronómie pritiahol do násho 
regiónu este viac turistov. Nie menej vyznamny bol Ondrejsky jármok, ktory patrí na 
Slovensku medzi najváösie jarmoky a pre mesto predstavuje nie maly zdroj príjmov. 

Rok 2014 nám dáva pomerne dóst' dövodov na spokojnost', nakol'ko sme získali nővé 
uzitocné skúsenosti. Dáva vsak dövod vyjadrit' aj nespokojnost' - cerpanie euró fondov a 
dotácií, získavanie financií z externych zdrojov, transparentnost' mesta ako aj procesov 
verejného obstarávania bude potrebné bezpodmienecne zlepsit'. Bude zálezat' vsak na tom, 
ako sa z chyb poucíme, aby boli nasledujúce roky úspesnejsie. Nasím ciel'om bude 
smerovat' mesto tak, aby sa tu l'udia cítili dobre, aby sa sem turisti radi vracali a tu byvajúci 
boli hrdí na to, ze mözu povedaf: "som Komárhan!" 

Ing. Stubendek László 
primátor 



1 Základná charakteristika Mesta Komárno 
Mesto je samostatny územny samosprávny a správny célok Slovenskej republiky. Mesto je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovenych zákonom samostatne hospodári s 
vlastnym majetkom a s vlastnymi príjmami. Základnou úlohou mesta pri vykone samosprávy 
je starostlivost' o vsestranny rozvoj jej územia a o potreby jej obyvatel'ov. 

1.1 História a poloha mesta 

Mesto Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstarsie mestá na Slovensku. 
Má bohatú históriu, kultúrne tradície a vyznamné kultúrne pamiatky. Rozvoj mesta v dávnej 
minulosti predurcita jeho vyznamná poloha a strategická úloha strázneho hradu na území 
zovretom ramenami Dunája a Váhu, v nadmorskej vyske 108-115 m. V prvych listinách sa 
hrad a osada spomína pod názvom Camarum v roku 1075. V roku 2015 si mesto Komárno 
pripomenie 750. vyrocie od udelenia statútu mesta, ktoré po ukoncení vpádov tatárskych 
kmenov daroval mestu král' Béla IV. a 270. vyrocie udelenia statútu slobodného král'ovského 
mesta, ktoré dostalo od rakúskej cisárovnej a mad'arskej král'ovnej Márie Terézie. 

1.2 Identifikacné údaje 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1 
94501 Komárno 
IŐO: 00306525 
DIŐ: 021035731 
Právna forma: rozpoctová organizácia 
Őtatutárny zástupca do 15.12.2014: MUDr. Anton Marék 
étatutárny zástupca od 15.12.2014: Ing. László Stubendek 

Symboly mesta 

Mesto Komárno má vlastné symboly, ktoré pouzíva pri vykone samosprávy. 
Symboly mesta sú: erb mesta 

vlajka mesta 

• Erb mesta zobrazuje v cervenom stíte na zelenej paziti so sútokom dvoch modrych 
riek, strieborné trojvezové opevnenie. V medzerách medzi vezami sa nachádzajú dve 
zlaté hviezdy. V opevnení je otvorená brána s do polovice vytiahnutou mrezou. 

• Vlajka mesta pozostáva z troch pozdíznych pruhov v poradí cerveny, ztty, zeleny. 
Ukoncená je zástrihom, tzv. lastovicím chvostom. 



1.3 Partoerské mestá 

• Blansko, Cesko 
• Komárom, Mad'arsko 
• Kralupy nad Vltavou, Cesko 
• Lieto, Fínsko 
• Sebes, Rumunsko 
• Terezín, Cesko 
• Weissenfels, Nemecko 

1.4 Demografické údaje 

Pocet obyvatel'ov k 31.12.2014 bol 33 889, z toho zeny: 17 893, muzi: 15996 

Pocet obyvatel'ov podl'a vekovej struktúry 

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

1 089 843 2 943 21 546 7 468 

Obyvatel'stvo podía národnosti v % 

(údaje zo scítania obyvatel'ov z roku 2001) {údaje zo scítania obyvatel'ov z roku 2011) 
mad'arská 60,1 mad'arská 53,8 
slovenská 34,7 slovenská 33,5 
rómska 1,2 rómska 0,4 
ceská 1,0 ceská 0,6 
iná 3,0 iná 0,4 

nezistená 10,76 

1.5 Ekonomické údaje 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Komárno predstavovala k 31.12. 2014 
15,48 %, co predstavuje 9 352 evidovanych uchádzacov o prácu. 
Z toho bolo evidovanych 4 853 zien a 4 499 muzov. 

Z tohto poctu podl'a dízky trvania bolo nezamestnanych 
viac ako 12 rokov 5 496 osöb, 

- od 7 - do 12 rokov 1 428 osőb, 
- menej ako 7 rokov 2 428 osőb 

Z tohto poctu podl'a vekovej struktúry bolo nezamestnanych 
- do 25 rokov 1 323 osöb, 
- od 25 - do 54 rokov 6 573 osöb, 
- nad 55 rokov 1 456 osőb 



Z tohto poctu podl'a dosiahnutého vzdelania bolo nezamestnanych 
- s neukoncenym základnym vzdelaním 232 osöb 
- so základnym vzdelaním 2 655 osöb 
- s nizsím strednym odbornym vzdelaním 35 osőb 
- so strednym odbornym vzdelaním 3 427 osőb 
- s úplnym strednym odbornym vzdelaním 2 127 osőb 
- s úplnym strednym vseobecnym vzdelaním 412 osöb 
- s vyssím odbornym vzdelaním 44 osöb 
- s vysokoskolskym vzdelaním I. stupha 98 osőb 
- s vysokoskolskym vzdelaním lí. stupha 318 osöb 
- s vysokoskolskym vzdelaním III. stupha 4 osoby 

(Ekonomické údaje sú za okres Komárno, nakol'ko údaje samostatne za mesto Komárno nemáme k dispozícii) 

Vyvoj miery nezamestnanosti v okrese Komárno v 
rokoch 2007-2014 

Zdroj grafu: ÚPSVaR Komárno 

1.6 Organizacná struktúra mesta 

Mesto samostatne rozhoduje a uskutochuje vsetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho 
majetku. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta 

- orgánmi mesta 
hlasovaním obyvatel'ov mesta 

- verejnym zhromazdením obyvatel'ov mesta. 

Mesto pri vykone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 
s hnutel'nym majetkom mesta. Riadi sa schválenym rozpoctom a zostavuje záverecny úcet 
mesta. 

Priemerny pocet zamestnancov pocas úctovného obdobia 2014 predstavoval 413 osöb. 
Z toho bolo v riadiacich poztciách 27 zamestnancov. 
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L - ZASTUPCA PRIMÁTORA 

II, - Z A S T U P C A PRIMÁTORA 

MATRICNY ÚRAD 

U EST EK A POLÍCIA 

UTVAK OBRANY A OCHRANY 

PREDNOSTA 

SeKrWanai üiaSu 

E K O N O M I C K Y O D B O R 

FINANCNÉ 
ODDELENIE 

Referál 
podnüialefskel Cbnosli 

ODDELENIE OANt I 
A POPLATKOV | 

ODBOR SPRAVY MAJETKU | 

ODDELENIE 
SPRÁVY MAJETKU 

Referál ODOELEWE SPRAVY 
BYTOVÉKO FONDU 

KOMUNÁLNY ODBOR 

ODDELENIE 
KCMUNÁLNYCH SLllZlED 

ODDELENIE 
ZIVOTNÉHO PROSTREOtA 

ORGANIZANÉ ODDELENIE 
PRIMÁTORA 

Sewutaria! 

Rafeiai inlormatiKy 

fteteiü orsanlzaání'ch vecl 

Cte/eta SCft 

R»Ter« cpírUuv3Eel«iCj i*UÍDy 

ODDELENIE P R Á V N Y C H VECL 
A V E R E J N E H O OBSTARAVANIA 

ODBOR ROZVOJ A 

ODDELENIE 
Z A H R A N I C N Y C H 

VZTAHOV. 
INFORMACNEJ 
KANCELÁRIE 

A S P R A V Y PAMIATOK 

ODDELENIE 
UXEMNÉ HO PLANU. 

ARCWTEKTÜRY 
A VY5TAVBY 

MESTSKE 
ZASTU P ÍT6LSTV0 

ÚTVAR HLAVNÉHD 
KONTROL ORA 

ODDELENIE 
PREVÁDZKY 

A M A T E R I Á L N O 
TECKNICKÉHO 
Z A B E Z P E C E N I A 

URADU 

ODBOR SKOLSTVA A KULTÚRY 

METODtCKÉ 
ODDELENIE 

ODDELENIE 
HOSPODARENtA 

SOCiÁLNY A SPRÁVNY ODBOR 

ODDELENIE 
ÉVIDEN CLE 

ODDELENIE 
SOCIÁLNYCH VECl 

Organzatné tcdéma Mestskéha úradu v Komáfile rjlaMa od 1. aprüa 2013 Scftualil (Irta 28. marca 2013 MUDr. Anion Mari*, pnmata rrwsta 

1.6.1 Základné orgány mesta 

mestské zastupitel'stvo 
primátor mesta 

Mestské zastupitel'stvo mesta Komárno je zastupitel'sky zbor mesta zlozeny z 25 poslancov 
zvolenych v priamych vol'bách obyvatel'mi mesta, na obdobie styroch rokov. 

Primátor mesta je najvyssím vykonnym orgánom mesta, funkcia primátora je verejná funkcia. 
Primátor je statutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzt'ahoch mesta a v pracovno-
právnych vzt'ahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzt'ahoch je správnym 
orgánom. 
Za primátora mesta bol zvoleny v priamych vol'bách v roku 2010 MUDr. Anton Marék, ktory 
odovzdal funkciu primátora novozvolenému primátorovi Ing. László Stubendekovi dha 
15.12.2014. Zástupcovia primátora boli do 14.12.2014 JUDr. Nóvák Vojtech a Ing. Szabó 
Béla. Od 15.12.2014 sa stali zástupcami primátora Mgr. Keszegh Béla a PhDr. Knirs Imrich. 
Hlavnym kontrolórom mesta je Mgr. Csintalan Miklós, ktory bol zvoleny poslancami MZ na 
obdobie 6 rokov, dha 3. apríla 2014. 

1.6.2 Zvolení poslanci 
- vo vol'bách 2010: 

Mgr. Andruskó Imre Ing. Dékany Gábriel 
Mgr. Baca Juraj Ing. Dubány Imrich 
Mgr. Batta György Mgr. Gajdác Ondrej 
Mgr. Bende Stefan Ing. Glic Konstantin 
PaedDr. Bende Stefan Ing. Györfy László 
MUDr. Benyó Zoltán PaedDr. Héder Ágnes 
Cúth Csaba JUDr. Hortai Éva 
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MUDr. Ipóth Szilárd 
Ing. Jágerská Alzbeta 
JUDr. Kantha Mária 
Mgr. Keszegh Béla 
Mácza Mihály 
JUDr. Nóvák Vojtech 

- vo voFbách 2014: 

Mgr. Andruskó Imre 
MUDr. Bastrnák Tibor 
Mgr. Batta György 
JUDr. Bende Stefan 
MUDr. Benyó Zoltán 
Ing. Bújna Zoltán 
Feszty Zsolt 
Mgr. Gajdác Ondrej 
Ing. Glic Konstantin 
JUDr. Hortai Éva 
MUDr. Horváth Attila 
MUDr. Ipóth Szilárd 
Mgr. Keszegh Béla 

MUDr. Sebő Zsolt 
Ing. Szabó Béla 
MUDr. Tóth Péter 
JUDr. Varga Tamás 
Mgr. Zábojník Stefan 

JUDr. Keszegh Margit 
PaedDr. Kiss Péntek József 
PhDr. Knirs Imrich 
Ing. Korpás Péter 
Kovács Dávid 
Mgr. Less Károly 
MUDr. Marék Anton 
Ing. Rajkó Frantisek 
Ing. Szabó Béla 
Mgr. Szénánssy Tímea 
JUDr. Varga Tamás 
Ing. Vetter Ján 

1.7 Rozpoctové organizácie 

1. Základná skola svyucovacím jazykom mad'arskym, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

2. Základná skola, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Základná skola s vyucovacím jazykom mad'arskym Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno - Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
4. Základná skola, Ul. pohranicná 9, Komárno 
5. Základná skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Ul. práce 24, Komárno - Munka 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
6. Základná skola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 
7. Základná umelecká skola - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
8. Zariadenie pre seniorov, Spitálska 3434/16, 94501 Komárno 

1.8 Príspevkové organizácie 

1. Comorra Servis 
2. Mestské kultúrne stredisko 

1.9 Organizácie zriadené mestom so 100% vlastníctvom a 
organizácie so spoluvlastníctvom mesta 

Názov Predmet cinnosti 
Podiel v 

% 

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. Vyroba a rozvod pitnej a úzitkovej vody 100,00 
CALOR, s.r.o. Vyroba a rozvod pary a teplej vody 100,00 
COM-MÉDIA, spol. s.r.o. Cinnosti rozhlasu a televízie 100,00 
COM-VARGAS, spol. s.r.o. Obchodná cinnost' v rámci vornej zivnosti 33,00 
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2 Rozpocet mesta 2014 a jeho plnenie 

Základnym nástrojom financného hospodárenie mesta bol rozpocet na rok 2014. 
Programovy rozpocet mesta Komárno na rok 2014 bol schváleny dha 19. decembra 

2013 na 34. zasadnutí MZ, uznesením c. 1426/2013, vo vyske 19 089 950 €, ako 
vyrovnany. 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov bol na 
roky 2014 - 2016 vypracovany rozpocet spracovany v programovej struktúre, pricom za 
jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením. 

Rozpocet mesta bol v priebehu roka niekol'kokrát upravovany na základe uznesení 
MZ a rozpoctovych opatrení primátora. 

Upraveny rozpocet k 31.12. 2014 dosiahol vysku 20 069 682 € na strane príjmov aj 
vydavkov. 

Príjmy (v eurách) 
Schváleny 

rozpocet na rok 
2014 

Upraveny 
rozpocet na rok 

2014 
Skutocnost 
k 31.12.2014 

0/ 

Bezné príjmy 17 446 470 18 097 733 18 139 891,74 100,23% 
Kapitálové príjmy 1 257 000 716 510 331 076,47 46,21% 
Financné príjmy 386 480 1 255 439 1 212 542,15 96,58% 
SPOLU PRÍJMY 19 089 950 20 069 682 19 683 510,36 98,08% 

Vydavky (v eurách) 
Schváleny 

rozpocet na rok 
2014 

Upraveny 
rozpocet na rok 

2014 
Skutocnost' 
k 31.12.2014 

% 

Bezné vydavky 17 443 997 18 100 228 17 360 197,77 95,91% 
Kapitálové vydavky 833 123 1 146 624 1 242 690,27 108,38% 
Financné vydavky 812 830 822 830 743 211,45 90,32% 

|SPOLU VYDAVKY 19 089 950 20 069 682 19 346 099,49 96,39% 

2.1 Príjmy rozpoctu 

PrehTad príjmov podl'a poloziek ekonomickej klasifikácie 
^ v i c u a i v 

Polozka / H I U / L C I l y ^ y i i yw\ IL a u a v u r \ z . a f-ii c u o i l a u ^ a j u u c / 

Text Príjmy v eurách 
100 Dahové príjmy 10 383 205 
200 Nedafíové príjmy 2 451 874 
200 Nedafiové príjmy skől a Zariadenia pre seniorov 1 085 057 
300 Granty a transfery 4 850 833 
111 Dan z príjmov FO - podielové dane 7 492 654 
120 Dafi z nehnutemosti 1 710 295 
130 Dane za tovary a sluzby + popiatok za zber odpadov 1 180 255 
210 Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku 1 388 940 
220 Administratívne a iné poplatky a platby 607 082 
220 Príjem RO - éköl a Zariadenia pre seniorov 1 085 057 
230 Kapitálové príjmy z prédája majetku 313 859 
240 Bankové úroky 1 128 
290 Ostatné nedahové príjmy 140 866 

10 



310 Granty a transfery - bezné 4 832 804 
320 Granty a transfery - kapitálové 17218 
330 Granty zahranicné 810 

Vlastné bezné príjmy: 

Vlastné bezné príjmy dosiahli k 31.12. 2014 vysku 12 508 732,72 eur 
Vlastné bezné príjmy skolskych zariadení dosiahli k 31.12.2014 vysku 216 798,47 eur 
Vlastné bezné príjmy zariadenia pre seniorov dosiahli k 31.12.2014 vysku 568 258,45 eur 

Vlastné kapitálové príjmy: 

Príjmy z prédája bytov, hnutel'ného majetku, nehnutel'ného majetku a pozemkov dosiali 
k 31.12. 2014 vysku 313 858,62 eur. 

Granty a transfery: 

Vyska príjatych grantov a transferov prestavuje k 31.12. 2014 sumu 4 850 832,75 eur, 
ztoho: bezné dotácie 4 833 614,90 eur, 

kapitálové dotácie 17 217,85 eur. 

Prijaté financné prostriedky na úhradu nákladov preneseného vykonu státnej správy 
a d'alsie prijaté transfery, dotácie a príspevky: 
Ucel Vyska dotácie v eurách 
Skolstvo prenesená kompetencia 3 419 823,00 
Skolstvo - stravovanie 63 244,00 
Skolstvo - skolské potreby 8 432,80 
Skolstvo - asistent ucitel'a 12 142,00 
Skolstvo - odchodné 15 200,00 
Skolstvo - cestovné 39 081,00 
Skolstvo - vzdelávacie poukazy 66471.00 
Skolstvo - refundácia CVÖ sút'azi 91,42 
Skolstvo - ziaci zo SZP 24 054,00 
Skolstvo - mimoriadne vysledky 400,00 
Skolstvo - mimoriadne odmeny 28 788,00 
Skolstvo - kreditové priplatky 39 138,00 
Dotácia pre MS - 6.rocné deti 49 318,00 
Pedagogická prax studentov 3 495,44 
Dávka v hmotnej núdzi - osobitny prijemca 6 466,73 
Zadrzané rodinné pridavky 4 789,06 
Dotácia pre útulok 40 320,00 
Zariadenie pre seniorov 560 640,00 
Samostatny skolsky úrad 25 691,00 
Spolocny stavebny úrad 32 213,34 
Pozemné komunikácie 1 496,36 
Matrika 46 946,84 
Register obyvatefstva 11 430,54 
Zivotné prostredie 3 246,13 
Dotácia na ŐFRB 22 250,22 
Pamiatkovy vyskum Palatínskej linie 17 000,00 
Ferdinandova brána v Starej pevnosti 20 000,00 
Architektonicko-historicky vyskum budovy radnice 9 000,00 
Dotácia na vojnové hroby 1 062,60 
Prispevok na pohreb zák. 238/1998 Z.z. 79,67 
Dotácia - soc zariadenie Náruc, n o 0,00 
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Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanjelickej Diakonie 0,00 
Vol'by prezidenta 35 045,91 
Vol'by do európskeho parlamentu 23 012,77 
Komunálne vol'by 22 268,29 
Podpora zamestnanosti - projekt 0.00 
Terénna sociálna práca - projekt 34 790,17 
Maié obecné sluzby (MOS) 7 314,16 
Modernizácia vzdelávacieho procesu 394,54 
Projekt Mé K. Kacza 39 4 460,34 
Príspevok ZTP 34 011,78 
NSK - 40.rocník behu Komárno - Komárom 300,00 
NSK - 23. rocnik Komárnanské dni 800,00 
NSK - podpora sportu ZŐ Komenského 300,00 
Projekt Kazematák 34 540,90 
Vynosy - rezijné náklady cudzích stravníkov 54 930,90 
Zariadenie pre seniorov - sponzorsky dar 3 914,00 
Dar - nadácia základnym skolám 2 853,45 
ZŐ Pohranicná 556,12 
Dar - SWAN Komárnanské dni 1 000,00 
ZŐ Mieru 478,42 
Granty a transfery MŐ K. Kacza 332,00 

2.2 Vydavky rozpoctu 

Vydavky z rozpoctu mesta boli cerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle 
Programového rozpoctu mesta Komárno na rok 2014. 

K 31.12. 2014 bolo cerpanie vydavkov nasledovné: 

Program 1. Plánovanie manazment, kontrola, administratíva -
cerpanie vydavkov vo vyske 2 989 084,27 eur, t.j. 91,66 % 

Program 2. Sluzby obcanom -
cerpanie vydavkov vo vyske 191 860,15eur, t.j. 91 ,87% 

Program 3. Bezpecnost' -
cerpanie vydavkov vo vyske 551 690,30 eur, t.j. 86,95 % 

Program 4. Prostredie pre zivot -
cerpanie vydavkov vo vyske 3 094 285,16 eur, t.j. 98,88 % 

Program 5. Sport, kultúra, média, pamiatky -
cerpanie vydavkov vo vyske 1 879 570,11 eur, t.j. 94,36 % 

Program 6. Vzdelávanie -
cerpanie vydavkov 7 055 078,03 eur, t.j. 98,08 % 

Program 7. Sociálne sluzby a sociálna pomoc -
cerpanie vydavkov 1 676 925 eur, t.j. 92,47 % 

Program 8. Rozvoj mesta -
cerpanie beznych vydavkov vo vyske 164 008,21 eur. t.j. 106,02 % 
cerpanie kapitálovych vydavkov vo vyske 1 242 690,27 eur, t.j. 108,38 % 
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Program 9. Byvanie -
cerpanie vydavkov vo vyske 500 907,76 eur, t.j. 97,5 % 

V zmysle § 16 ods. 5, písm. g) zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov 
prebehlo hodnotenie programov mesta, ktoré je súcast'ou záverecného úctu mesta 

Prehrad cerpania vydavkov podra COFOG {v eurách) 
Ukazovater Rok 2014 

Schváleny 
rozpocet 

Upraveny 
rozpocet 

Skutocnost' 
k 31.12.2014 

% 
plnenia 

Bezné vydavky 
1 Vseobecné verejné sluzby 2 703 193 2 759 281 2 553 055,32 92,53% 
2 Obrana 26 479 34 422 34 993,07 101,66% 
3 Verejny poriadok a bezpecnost' 563 255 580 277 500 331,25 86,22% 
4 Ekonomická oblast' 834 585 809 821 785 946,54 97,05% 
5 Ochrana zivotného prostredia 1 651 418 1 664 618 1 653 666,28 99,34% 
6 Byvanie a obőianska vybavenost' 1 216 097 1 228 890 1 176 315,48 95,72% 
7 Rekreácia, kultúra, nábozenstvo 2 024 090 2 007 140 1 916 456,85 95,48% 
8 Vzdelávanie 2 434 630 2 387 795 2 223 774,06 93,13% 
9 Sociálne zabezpecenie 633 520 678 512 536 693,38 79,10% 
Kapitálové vydavky 833 123 1 066 852 1 166 463,05 109,34% 
Financné operácie 812 830 822 830 743 211,45 90,32% 
Vydavky mesta (bez rozpoctovych 13 733 220 14 040 438 13 290 906,73 94,66% 
organizácií) 
Vydavky rozpoctovych organizácií 5 356 730 6 029 244 6 055 192,76 100,43% 
mesta 
Vydavky celkom 19 089 950 20 069 682 19 346 099,49 96,39% 

Bezné vydavky: 
V rámci 9-tich programov rozpoctu, boli cerpané bezné vydavky (vrátane rozpoctovych 
organizácií) vo vyske 17 360 197,77 eur, t.j. 95,91 %. 

Prehrad cerpania beznych vydavkov podra poloziek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpoctovych organizácií - skől a Zariadenia pre seniorov) 

Polozka Text Vydavky v eurách 
610 Mzdy, platy, sluzobné príjmy * 2 752 226 
620 Poistné a príspevok do poist'ovní* 1 083 765 
631 Cestovné náhrady 7 843 
632 Energie, voda a komunikácie 1 582 083 
633 Matériái 367 806 
634 Dopravné 94 268 
635 Rutinná a standardná údrzba 1 020 279 
636 Nájomné za nájom 44 819 
637 Sluzby 2 259 820 
641 Transfery v rámci verejnej správy 1 120 323 
642 Transfery jednotlivcom a neziskovym práv. osobám 629 789 
644 Transfery nefinancnym subjektom 326 492 
650 Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery 91 717 

* V roku 2014 neboli mzdy a odvody vykázané z rozpoctu aj za mesiac december (ako to bolo 
rozpoctované), ale iba za 11 mesiacov, nakol'ko mzda za december 2014 bola vyplatená az v januári 
2015 v súlade s metodickym usmernením pre mestá a obce. V d'alsích rokoch bude mzda vyplatená 
za 12 mesiacov. 
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Transfery, dotácie, príspevky 

Transfery a príspevky pre rozpoctové organizácie, príspevkové organizácie mesta, 
obchodné spolocnosti mesta, SAD Nővé Zámky, Cirkevná skola, STU Trnava, sportové 
kluby, na kultúrne podujatia, pre neziskovú organizáciu a jednotlivcov, v eurách: 

rok 2014 rok 2013 rozdiel 
Skolstvo 1 118129 1 016 580 101 549 
Zariadenie pre seniorov 90 720 46 400 44 320 
Mestské kultúrne stredisko 260 680 235 000 25 680 
COMORRASERVIS 879 918 701 854 178 064 
COM-MÉDIA, spol. s r. o. 150 000 150 000 0 
SAD Nővé Zámky 176 492 164 613 11 879 
Cirkevná skola 145 000 140 599 4 401 
STU Trnava 5 405 10 810 -5 405 
Sportové kluby 236 800 232 350 4 450 
Kultúrne podujatia 50 100 50 906 -806 
Utulok zvierat 11 223 3 527 7 696 
Jednotlivci, Ölenské príspevky 87 834 98 216 -10 382 
KOMVaK 256 969 0 256 969 
Spolu: 3 469 270 2 850 855 618415 

Vydavky z rozpoctu mesta na podporu kultúrnych poduiatí 

P.C. Názov Úcei dotácie - ziadost' 
VZN 

1518/2014 
Fond 

primátora 

1. Bíró Lucián 
príspevok na sériu kultúrno-kresfanskych prednások, ktoré 
sa uskutocnili v dnoch 16.09.2014 a 10.10.2014 150 

2. Capoeira 
príspevok na BATIZADO paskovanie, ktoré sa uskutocnilo 
dna 21.02.2014 300 

3. CDT Sound & Light 
príspevok na podujatie „WAKE UP KN vol. 3", ktoré sa 
uskutocnilo dna 22.03.2014 1500 

4. Collavino production 
príspevok na predstavenie Tance z Komárna, ktoré sa 
uskutocní dna 01.09.2014. 800 

5. CSAVAR 
príspevok na podporu podujatia „CSAVAR-gó nap", ktoré 
sa uskutocnilo dna 07.09.2014 300 

6. CSAVAR 
príspevok na podporu predstavenia Pati Nagy Lajos: 
Ibusár, ktoré sa uskutocnilo dna 06.09.2014 500 

7. 
Oblastny vybor 
CSEMADOK Komárno 

príspevok na odbornú konferenciu historikov, ktorá sa 
uskutocnilo dha 31.12.2014 300 

8. 
Základná organizácia 
CSEMADOK Komárno 

príspevok na XXIII. roc. Harmónia Sacra Danubiana, ktory 
sa uskutocnilo dna 13.09.2014 600 

9. 
Základná organizácia 
CSEMADOK Komárno príspevok na podporu cinnosti Galérie CSEMADOK. 600 

10. 
Dom Matice 
Slovenskej v Komámé 

príspevok na podujatie „Spevácke talenty z Komárna", 
ktoré sa uskutocnilo 01.04.2014 200 

11. 
Dom Matice 
Slovenskej v Komámé 

príspevok na podujatie „Oslávme Cudovíta Stúra", ktoré sa 
uskutocnilo 01.09.2014 300 

12. 
Dom Matice 
Slovenskej v Komárne 

príspevok na podujatie „Vianocná kapustnica", ktoré sa 
uskutocnilo 21.12.2014 500 

13. 
Dom Matice 
Slovenskej v Komárne 

príspevok na cinnost'filmového klubu, s dátumom 
realizácie 01.07.2014 300 

14. 
Dom Matice 
Slovenskej na rekonstrukciu priestorov 300 

15. 

Prvy jazdecky a 
tradície zac hová vaj úci 
spolok 

ako príspevok na podujatie „17. Felvidéki Tavasz 
Emlékhad járat", ktoré sa uskutocnilo 27.04.2014 300 

16. 
Fond DOROTY 
KANTHOVEJ 

príspevok na beneficny vianocny koncert, ktory sa 
uskutocnil dna 15.12.2014 500 

14 



17. 
Generation C média, 
s.r.o. 

príspevok na vystavu fotografií, ktorá sa uskutocnila dna 
30.04.2014 300 

18. 
Gymnázium 
LJ.áuleka pre studentov z druzobného gymnázia z Waldakraiburgu 300 

19. 
Generation C média, 
s.r.o. 

príspevok na podujatie „LAKÉ UP 2014", ktoré sa 
uskutocnilo dna 26.07.2014 750 

20. 
Gurigongo 
Symposium 

príspevok na protidrogovú prevenciu na strednych skolách, 
ktorá sa uskutocnila dna 02.06.2014 200 

21. Hánsel Restaurácie príspevok na podujatie hudobné vecery „LIVE 2014". 300 

22. 

Jókaiho 
vseobecnovzdelávacie 
a múzejné zdruzenie 

príspevok na podujatie „Szent István napi ünnepség", ktoré 
sa uskutocnilo dna 20.08.2014 700 

23. 

Jókaiho 
vseobecnovzdelávacie 
a múzejné zdruzenie 

príspevok na 2. rozprávkovy maratón „Egyszer volt, hol 
nem volt", ktoré sa uskutocnilo dha 30.09.2014 300 

24. 

Jókaiho 
vseobecnovzdelávacie 
a múzejné zdruzenie 

ako príspevok na organizovaníe slávnostného vecera 
z prílezitosti 200. vyrocia narodenia B. Egressyho, ktoré sa 
uskutocnilo 23.05.2014 600 

25. 
Základná skola Móra 
Jókaiho s VJM 

príspevok na VII. rocník „Kaszás Attila Versmondó 
Fesztivál", ktory sa uskutocnü dha 14.06.2014 300 

26. 
Jókaiho dni v 
Komárne, n.f. 

príspevok na jubilejny 51. rocník podujatia Jókaiho dni, 
ktoré sa uskutocnilo dha 09.06.2014 1500 

27. 
Jókaiho dni v 
Komárne, n.f. 

príspevok novú produkciu divadelného súboru Gimisz 
s dátumom realizácie 05.12.2014 500 

28. Jozef Cernek 
príspevok na studentsky muzikál - Snehulienka s dátumom 
realizácie 14.03.2014 1000 

29. Kassai skola jazdcov 
príspevok na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal", ktoré 
sa uskutocnilo dha 10.05.2014 300 

30. 
Kniznica Józsefa 
Szinnyeiho v Komárne 

príspevok na letny citatefsky tábor - 5. rocník, ktory sa 
uskutocnü dha 28.07.2014 300 

31. 
Kniznica Józsefa 
Szinnyeiho v Komárne 

príspevok na spomienkové podujatie Ferenca Móru, ktoré 
sa uskutocnilo dha 30.04.2014 100 

32. 
Komárhansky 
komorny orchester 

príspevok na festival váznej hudby „Klasici trochu inak", 
ktory sa uskutocnü dha 28.04.2014 700 

33. 
Komárhansky 
komorny orchester 

príspevok na festival koncertov Komárno - mesto operiet 
s dátum realizácie 30.09.2014 1000 

34. 
Komárhansky 
komorny orchester 

príspevok na vianocné koncerty s dátumom realizácie 
22.12.2014 500 

35. 
Komárhansky 
komorny orchester VI. rocníka Beliczayho medzinárodnej sút'aze 80 

36. Komárno a okolie, n.f. 
príspevok na vydanie CD nosica komorného zboru 
Kantantina s dátumom realizácie 20.12.2014 300 

37. Komárno a okolie, n.f. 
príspevok na XVII. Medzinárodné majstrovské kurzy 
komornej hudby, ktoré sa uskutocnili 31.07.2014 800 

38. 
Klub priatefóv 
historickych vozidiel 

príspevok na podujatie 17. zraz historickych vozidiel 
v Komárne, ktoré sa uskutocnü dha 28.06.2014 200 

39. KUCKÓ 
príspevok na podujatie Deh dobrodruzstva s dátumom 
realizácie 24.05.2014 250 

40. 
Spojená cirkevná 
skola MARIANUM 

príspevok na oslavu 85. vyrocia zalozenia skoly, ktorá sa 
uskutocnila 12.09.2014 200 

41. Mária Hajtmanová na vydanie knihy "Szibériai fogság 100 

42. 
Miestny odbor Matice 
slovenskej v Komárne 

príspevok na publikáciu 10 rokov v Komárne s dátumom 
realizácie 01.12.2014 300 

43. 
Miestny odbor Matice 
slovenskej v Komárne 

príspevok na podujatie „Vázne aj nevázne s váznou 
hudbou", ktoré sa uskutocnilo dha 01.07.2014 200 

44. 
Miestny odbor Matice 
slovenskej v Komárne 

príspevok na predstavenie „Tradicná svadba v l'udovej 
tradícii slovenského národa", ktoré sa uskutocnilo dha 
25.01.2014 300 

45. 
Miestny odbor Matice 
slovenskej v Komárne 

príspevok na oslavy Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutocnili 
dha 05.07.2014 500 
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46. 
ZŐ s VJM Ul. práce 
24, Komárno 

príspevok na podujatie „Tarka délután", ktoré sa 
uskutocnilo dna 29.05.2014 500 

47. 

Ministerstvo vnútra 
SR, étátny archívv 
Nitre, pobocka KN 

príspevok na prezentáciu dokumentov Historické plány 
v Komárne a susednych lokalít, ktorá sa uskutocnilo dna 
25.09.2014 200 

48. 

Ministerstvo vnútra 
SR, Őtátny archív v 
Nitre, pobocka KN 

príspevok na Sprievodcu po fondoch komárnanskej 
pobocky archívu s dátumom realizácie 27.10.2014 200 

49. 
Nadácia Biskupa 
Királya 

príspevok na podujatie Dobré slovo - Jó Szó, ktoré sa 
uskutocnilo dha 29.04.2014 1000 

50. 
Nadácia Biskupa 
Királya 

príspevok na podujatie „10. Nagytalálkozó", ktoré sa 
uskutocnilo dha 06.06.2014 1500 

51. 

Obcianske zdruzenie 
Tri potoky-
Hárompatak 

príspevok na ozvucenie hudobnych produkcií, ktoré sa 
uskutocnili dha 14.07.2014 500 

52. 

Obcianske zdruzenie 
Tri potoky-
Hárompatak 

príspevok na sériu tanecnych domov, ktoré sa uskutocnili 
dha 19.09.2014 500 

53. 
Obcianske zdruzenie 
Dalafa 

príspevok na Vianocny koncert váznej hudby 
komárhanskych umelcov v Döstojníckom paviloné, ktoré sa 
uskutocnü dha 20.12.2014 500 

54. 
Obcianske zdruzenie 
Dalafa 

príspevok na Multi - kultúrny festival súcasnej umeleckej 
tvorby KÚT, ktoré sa uskutocnü dha 5.09.2014 1400 

55. 
Obcianske zdruzenie 
Es polgári társulás 

príspevok na medzinárodny festival amatérskych divadiel 
„Ekhósszekéren", ktoré sa uskutocnili dha 5.07.2014 1400 

56. 
Obcianske zdruzenie 
Es polgári társulás 

príspevok na podujatie „Szombati szöszmötölés", ktoré sa 
uskutocnilo dha 11.01.2014 300 

57. 
Obcianske zdruzenie 
Figur 

príspevok na tanecné domy hudobnej skupiny Ritka 
Magyar Folkband, ktoré sa uskutocnili dha 30.01.2014 200 

58. 
Obcianske zdruzenie 
Figur 

príspevok na tanecné domy hudobnej skupiny Ritka 
Magyar Folkband, ktoré sa uskutocnili dha 30.01.2014 100 

59. 
Obcianske zdruzenie 
Figur 

príspevok na Netradicné hodiny hudobnej vychovy 
s folklórnou skupinou Ritka Magyar Folkband, ktoré sa 
uskutocnili dha 20.01.2014. 400 

60. 
Obcianske zdruzenie 
Fonográf 

príspevok na organizovanie folklórneho festivalu 
FONOGRÁF, ktory sa uskutocnü dha 21.11.2014 1400 

61. 
Obcianske zdruzenie 
Franza Léhára 

príspevok na kultúrno-spolocenské aktivity, ktoré sa 
uskutocnia dha 30.04.2014 500 

62. 
Obcianske zdruzenie 
Franza Léhára Lehárovo leto 2014 300 

63. 
Obcianske zdruzenie 
Gaudium 

príspevok na Medzinárodné stretnutie speváckych zborov, 
ktoré sa uskutocnilo dha 26.04.2014 300 

64. 
Obcianske zdruzenie 
Gaudium 

príspevok na podujatie „Kóruskabaré", ktoré sa uskutocnili 
dha 15.02.2014 300 

65. 
Obőianske zdruzenie 
KOR-ZÁR 

príspevok na vydanie CD nosica hudobnej skupiny Kor-Zár 
z prílezitosti 25. vyrocia zalozenia, ktoré sa uskutocnilo dha 
18.10.2014 400 

66. 
Obcianske zdruzenie 
KOR-ZÁR 

príspevok na jubilejny koncert hudobnej skupiny Kor-Zár 
z prílezitosti 25. vyrocia zalozenia, ktoré sa uskutocnü dha 
18.10.2014 200 

67. 
Obcianske zdruzenie 
Rév 

príspevok na podujatie „RÉV FESZTIVÁL 2014 -
JAZZPODIUM", ktoré sa uskutocnilo dha 6.06.2014 1400 

68. 
Obcianske zdruzenie 
WELFARE 

príspevok na podujatie „Noc cintorínov 28.4.2014¬
02.05.2014, ktoré sa uskutocnilo dha 28.04.2014 1000 

69. Odysea Mysle 
príspevok na podujatie Nec arte, nec marté, ktoré sa 
uskutocnilo dha 21.03.2014 800 

70. Odysea Mysle 
príspevok na podujatie Letny maratón kreatívnych 
nápadov, ktoré sa uskutocnilo dha 25.08.2014 200 

71. Odysea Mysle 
príspevok na podujatie Rozprávkové Vianoce, ktoré sa 
uskutocnilo dha 17.12.2014 300 

72. 
Obcianske zdruzenie 
ART FORT 

príspevok na organizovanie hudobno-literárnych vecerov, 
ktoré sa uskutocnilo dha 25.1.2014 400 
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73. 
Obcianske zdruzenie 
Concordia Chorus 

príspevok na slávnostny koncert speváckeho zboru 
Concordia od Egressyho po Bartóka, ktory sa uskutocnü 
dna 27.4.2014 800 

74. 
Obcianske zdruzenie 
Concordia Chorus 

príspevok na Spomienkové koncerty speváckeho zboru 
Concordia z prílezitosti 70. vyrocia Holokaustu, ktoré sa 
uskutocnili dha 13.9.2014 300 

75. 
Obcianske zdruzenie -
Fotóklub Helios 

príspevok na publikáciu Fotoklubu Heliosklubu, ktoré sa 
uskutocnila dha 31.12.2014 400 

76. 
Obcianske zdruzenie -
Fotóklub Helios 

príspevok na öinnosf fotoklubu, ktorá sa uskutocnila dha 
31.12.2014 800 

77. 
Podunajské múzeum 
v Komárne 

príspevok na skolskú historickú sút'az - Nec arte, nec 
marté, ktorá sa uskutocnila dha 25.04.2014 300 

78. PRO ARTE Danubií 
príspevok na protidrogové aktivity v Galérii Limes, ktoré sa 
uskutocnili dha 1.03.2014 300 

79. PRO ARTE Danubií 

príspevok na vystavu „Konfrontácie (Juraj Gráféi- sochy 
a Dusán Mravec- maiba), ktoré sa uskutocnili dha 
25.04.2014 400 

80. PRO ARTE Danubií rezijné náklady Galerié Limes 270 

81. PRO LIBRI 
príspevok na podujatie „Stretnutie najlepsích citatefov 
knizníce", ktoré sa uskutocnilo dha 11.06.2014 200 

82. Pro museum 
príspevok na podujatie „Stretnutie najlepsích citatefov 
kniznice", ktoré sa uskutocnilo dha 11.06.2014 300 

83. 
Pro SUN de Selye 
János, n o. 

príspevok na X. Komárnanské univerzitné dni, ktoré sa 
uskutocnili dha 7.04.2014 1000 

84. 
Pro SUN de Selye 
János, n.o. 

príspevok na podujatie „Ifjú tehetségek műsora", ktoré sa 
uskutocnili dha 29.04.2014 200 

85. 
Regionálne osvetové 
stredisko 

príspevok na podujatie „Deti defom", ktoré sa uskutocnilo 
dha 16.04.2014 300 

86. 

Spevácky zbor 
mad'arskych 
pedagógov na 
Slovensku Lajosa 
Vassá 

príspevok na podujatie Jubilejny koncert prei prílezitosti 50. 
vyrocia vzniku zboru, ktoré sa uskutocnilo dha 20.09.2014 500 

87. Spolocnost' Atelier na vydanie a publikovanie maqazinu Atelier 250 

88. 
Stredná priemyselná 
skola 

príspevok na podporu kuitúrnej cinnosti v SPS - IszKI 
Komárno, ktoré sa uskutocnili dha 30.10.2014 500 

89. 
Stredná odborná skola 
obchodu a sluzieb 

príspevok na podujatie Scrabble - turnaj v anglickom 
jazyku pre stredné skoly, Scrabble Open v anglickom 
jazyku, ktoré sa uskutocnilo dha 2.05.2014 200 

90. SZARKALÁB 
príspevok na podujatie „5. Lovagi kultúra napja, ktoré sa 
uskutocnilo dha 24.05.2014 300 

91. 
Slovenská federácia 
KEMPO 

príspevok na podujatie „Ázsiai kultúra és 
a harcművészetek", ktoré sa uskutocnilo dha 29.03.2014 500 

92. 

Protestantsky 
mad'arsky vzdelávací 
a kultúrny spolok na 
Slovensku 

príspevok na podujatie „IV. Harmos Károly 
Képzőművészeti Alkotótábor", ktoré sa uskutocnilo dha 
29.06.2014 500 

93. 

Zváz mad'arskych 
pedagógov na 
Slovensku 

príspevok na podujatie „XXIII. Jókai Mór Nyári Egyetem 
kulturális rendezvényei", ktoré sa uskutocnilo dha 
7.07.2014 300 

94. 

Zváz mad'arskych 
pedagógov na 
Slovensku 

príspevok na podujatie „XI. Jókai Mór Vers- és 
Prózamondó Tábor", ktoré sa uskutocnili dha 29.06.2014 300 

95. 

Zváz mad'arskych 
pedagógov na 
Slovensku 

príspevok na podujatie „XIX. Komáromi Pedagógiai 
Napok", ktoré sa uskutocnili dha 17.02.2014 300 

96. Teátrum 
príspevok na postavenie památníka Zlatého muza", ktoré 
sa uskutocnilo dha 30.11.2014 900 

97. Teátrum 
príspevok na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutocnilo 
dha 1.05.2014 300 

98. | Zdruzenie Hedera 

príspevok na podujatie „20. jubileumi Borostyán Fesztivál, 
ktoré sa uskutocnili v dhoch 11.10.2014,16.10.2014 
a 22.10.2014 1400 
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99. Zdruzenie Hedera 
príspevok na podujatie hudobny klub Borostyán, ktoré sa 
uskutocnilo dna 11.10.2014 300 

100. 
Zidovska nábozenská 
obec 

príspevok na podujatie „Nyitott Menház - a zsidó kultúra 
bemutatása Komárom város lakosságának" 500 

101. 
Slovensky zváz 
vcelárov, ZO Komárno 

príspevok na podujatie „Vcelárska nedel'a - 2 medovy 
festival", ktoré sa uskutocnilo dna 9.09.2014 500 

102. 
Slovensky zváz 
vcelárov, ZO Komárno Medovy festival 250 

103. Attila Bartanusz vydanie básnickych zbierok 250 
104. Cirkevny zbor ECAV oprava organa - evanjelicky kostol 250 

Vvdavkv z rozpoctu mesta na podporu sportov /ch klubov a poduiatí (v eurách) 

P.c. Názov Celorocná 
dotácia 

Jednorázová 
dotácia 

Fond 
primátora Úcel dotácie 

1. 
Capoeira Komárno 

350,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

2. 
Cavaliers Komárno 

350,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

3. 

Cykloturisticky klub 
Slobodní pútnici 

450,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

4. 

Dievcensky 
volejbalovy klub 
Komárno 4 900,00 300,00 medzinárodny volejbalovy turnaj V 4 

5. 

FALKA o.z. - Mgr. 
Kacz Gábor 

300,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

6. 
Futbalovy klub FK 
Activ 900,00 300,00 Náklady - najvyssia okresná sút'az 

7. 
Chesskom, n.o. 

400,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

8. 

Kajak & kanoe klub 
Komárno 

15 000,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcast'ou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

9. 
Karate klub ABC car 
Komárno 1 500,00 350,00 slávnostné otvorenie Slovenského pohára deti 

10. KFC Komárno 71 200,00 350,00 

na dopravu, ubytovanie a stravu pre muzstvo 
mladsích ziakov, ktorí budú absolvovaf futbalovy 
turnaj v Ceskej republike. 10. KFC Komárno 71 200,00 

300,00 medzinárodny halovy turnaj (rocník 2005) 
10. KFC Komárno 71 200,00 

300,00 medzinárodny halovy turnaj (rocník 2004) 

11. 

Klub extrémnych 
sportov Komárno 

300,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

12. 
Klub Previs 

1 500,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

13. 

Klub turistov 
Kormorán Komárno 

300,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

14. 

Klub vodného 
motorizmu LODIAR 

450,00 

na pripravu éportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 
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15. 
Klub vodného póla 
Komárno 12 800,00 250,00 turnaj Komárno CUP 

16. 

Klub vodnych 
motoristov 
KORMORÁN 800,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcast'ou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

17. 

Mestsky basketbalovy 
klub Komárno 

48 500,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

18. Plavecky oddiel 
DELTA KLUB KN 1 700,00 

300,00 Majstrovstvá Slovenská ziakov 
18. Plavecky oddiel 

DELTA KLUB KN 1 700,00 300,00 Majstrovstvá Slovenská ziakov 18. Plavecky oddiel 
DELTA KLUB KN 1 700,00 

250,00 medzinárodné plavecké preteky v Rakúsku 

19. 

Plavecky oddie l 
KomKo KN 

3 900,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

20. 
Slovenská federácia 
KEMPO 5 850,00 350,00 medzinárodny seminár Kempo 

21. 
ŐSK Royal 

3 500,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

22. 

Őportovy klub boxu 
Spartak 

5 500,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

23. 

Telovychovná 
Jednota Pokrok 
Komárno 600,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

24. 

Tenisovy klub Spartak 
Komárno 

1 100,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

25. 
TJ Dynamo Nová 
Stráz 4 000,00 300,00 celkovy chod a éinnosf organizácie 

26. 
TJ SPŐ Komárno 

500,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

27. 
TJ Step Komárno 

3 400,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

28. 
Tolma Baranta 

300,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

29. 

Volejbalovy club 
Univerzity J. Selyeho 

8 000,00 

na pripravu sportovcov, na ciastocnú úhradu 
nákladov súvisiacich s úcasfou na súfaziach, na 
podporu organizovania skupinovej sportovej vychovy 
mládeze Mesta Komárno 

30. Volejbalovy klub 
Spartak Komárno 18 000,00 

500,00 
na cestovné náklady súvisiace s nadstavbovou 
casfou o konecné umiestnenie. 

30. Volejbalovy klub 
Spartak Komárno 18 000,00 350,00 

na náklady spojené s organizovaním finálového 
turnaja majstrovstiev Slovenská vo volejbale pre 
vekovú kategóriu kadetov. 30. Volejbalovy klub 

Spartak Komárno 18 000,00 

200,00 Komárno Open 18. rocník 

30. Volejbalovy klub 
Spartak Komárno 18 000,00 

400,00 cestovné náklady - Slovensky pohár 

31. 
Zápasnícky klub 
Spartacus Komárno 4 200,00 500,00 Memóriái "KúrGejzu" 

32. Zápasnícky klub 
Slávia Komárno 800,00 250,00 zápasnícky turnaj pre ziakov a ziacky 32. Zápasnícky klub 
Slávia Komárno 800,00 300,00 Memóriái Stefana Virága 

33. 
Gymnázium 
L.J.Őuleka 700,00 

X. rocníka basketbalového turnaja, V. rocník 
medzinárodnei súfaze v silovom trojboji Valibuk 
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34. 
Spojená cirkevná 
skola MARIANUM 400,00 

súfaz v sportovej gymnastike "Sarlós József 
Gimnasztikai Verseny" 

35. 

Stredná odborná 
skola obchodu a 
sluzieb 500,00 IV. Olympijského festivalu deti a mládeze 

36. 
Stredná priemyselná 
skola Komárno 400,00 druzobné stretnutie "Memóriái Stefana Baráka" 

37, 

Sportovy klub 
Gymnázium H. 
Selyeho 1 100,00 

usporiadanie pretekov "Klapka Györgyi Kupa", 
futbalové stretnutie "Generációk találkozója" 

38. ZŐ Komenského 700,00 
usporiadanie trojstretnutia - sportovy turnaj 
druzobnych miest v Budapesti 

39. Mgr. Erik Ehrenberger 250,00 

na technické zabezpecenie mestskej futsalovej ligy o 
pohár primátora mesta Komárno, konaného dha 
23.02.2014. 

Gáspár Simonics 250,00 

na podporu a zástitu nad futbalovym turnajom 
„0 pohár primátora mesta Komárno", ktory sa 
uskutocnü 08.02.2014. 

40. 

Gáspár Simonics 

250,00 
na podporu medzinárodného futbalového turnaja, 
ktory sa uskutocnü dna 05.10.2014 

41. Tibor Ravasz 350,00 futsalovy turnaj univerzít v rámci Karpatskej kotliny 

42. Sándor Voros 300,00 
na náklady spojené so sút'azou World Cup, ktorá sa 
uskutocnila od 24.11.2014 - 30.11.2014 v Bratislave 

43. ZS Rozmarínova 300,00 Majstrovstvá Slovenská ziakov ZS - florbal 

44. Bedecs 300,00 hygienické zabezpecenie sportovych priestorov 

45. Hajnalka Kuczman 200,00 
pre Mate Kuczmana - clen hokejového klubu HK 
Lokomotiva 

46. 

Slovensky rybársky 
zváz, Mestská 
organizácia Komárno 350,00 na technické a materiálne zabezpecenie druzstva. 

47. Erika Moravcová 300,00 

príspevok pre dcéru Reu Moravcovú, ktorá 
reprezentuje mesto Komárno v tenise, zúíastnuje sa 
pravidelne okresnych, krajskych a celoslovenskych 
sút'az í 

48. Lepsie zdravie 500,00 súfaze, aktivity obcianskeho zdruzenia 

49. 

Klub sportového 
potápania 
POSEIDON 500,00 na zabezpecenie celkového chodu 

50. 
Komárom Városi 
Sportegyesület 350,00 

na usporiadanie Tenisového turnaja Komárno -
Komárom. 

Kapitálové vydavky: 

Öerpanie kapitálovych vydavkov k 31.12.2014 predstavuje 1 166 463,05 eur, t.j. 109,34 % 
Őerpanie kapitálovych vydavkov R O k 31.12.2014 predstavuje 76 227,22 eur, t.j. 96 % 

Prehrad cerpania kapitálovych vydavkov podra poloziek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpoctovych organizácü - skól a Zariadenia pre seniorov)  

Polozka Text Vydavky v eurách 
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 15 700 
716 Prípravná a projektová dokumentácia 22 170 
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 689 003 
718 Modernizácia digitálneho vysielania 36 480 
719 Na Zdruzené prostriedky na investície 120 460 
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3 Rozpoctové hospodárenie mesta 

Hospodárenie obce Skutocnost' k 31.12.2014 

Bezné príjmy spolu 18 139 891,74 
z toho : bezné príjmy mesta 17 354 834,82 

! bezné príjmy RO 785 056,92 
Bezné vydavky spolu 17 360 197,77 
z toho : bezné vydavky mesta 11 381 232,23 

bezné vydavky RO 5 978 965,54 
Bezny rozpocet 779 693,97 
Kapitálové príjmy spolu 331 076,47 
z toho : kapitálové príjmy mesta 331 076,47 

kapitálové príjmy RO 0,00 
Kapitálové vydavky spolu 1 242 690,27 
z toho : kapitálové vydavky mesta 1 166 463,05 

1 kapitálové vydavky RO 76 227,22 
Kapitálovy rozpocet -911 613,80 
Prebytok/schodok bezného a kapitálového rozpoctu -131 919,83 
Vylúcenie z prebytku 66 704,52 
Upraveny prebytok/schodok bezného a kapitálového 
rozpoctu -198 624,35 
Príjmy z financnych operácií 1 212 542,15 
Vydavky z financnych operácií 743 211,45 
Rozdiel financnych operácií 469 330,70 
Príjmy spolu 19 683 510,36 
Vydavky spolu 19 346 099,49 
Hospodárenie mesta pred úpravou 337 410,87 
Hospodárenie mesta po úprave 270 706,35 

Vysledok rozpoctového hospodárenia podl'a Zákona c. 583/2004 Z.z., § 10 ods.3, písm. 

Bezné Kapitálové Finan. operácie Spolu 
Príjmy 18 139 891,74 331 076,47 1 212 542,15 19 683 510,36 
Vydavky 17 360 197,77 1 242 690,27 743 211,45 19 346 099,49 
Rozdiel 779 693,97 -911 613,80 469 330,70 337 410,87 

Vysledok rozpoctového hospodárenia Mesta Komárno podía § 10, ods.3, písm. a), b) 
zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorych zákonov podl'a § 15 ods. 4 a § 16, ods.6 (v eurách) 

Bezné Kapitálové Spolu 
Príjmy 18 073 187,22 331 076,47 18 404 263,69 
Vydavky 17 360 197,77 1 242 690,27 18 602 888,04 
Rozdiel 712 989,45 -911 613,80 -198 624,35 
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4 Bilancia aktív a pasív 

4.1 Aktíva 

AKTÍVA c. r. 
Bezné úctovné obdobie k 31.12.2014 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

úctovné 
obdobie 2013 

AKTÍVA c. r. Bruttó Korekcia Nettó Nettó 

Neobezny majetok: 2 83 215 805,45 16 707 694,12 66 508 111,33 70 114182,82 

Dlhodoby nehmotny majetok 3 738 801,82 724 267,45 14 534,37 51 552,23 

Dlhodoby hmotny majetok 11 82 427 535,27 15 983 426,67 66 444 108,60 67 298 949,93 

Dlhodoby financny majetok 24 49 468,36 49 468,36 2 763 983,30 

)bezny majetok: 33 15 294 870,72 1 864124,12 13 430 746,60 14 019 058,58 

Zásoby 34 34 422,85 0,00 34 422,85 31 555,87 
Zúctovanie medzi subjektmi verejnej 
správy 40 10 562 928,47 0,00 10 562 928,47 10 583 249,04 

Dlhodobé pohl'adávky 48 
Krátkodobé pohl'adávky 60 4 208 508,17 1 864 124,12 2 344 384,05 2 396 053,25 

Pohl'adávky z nedanovych príjmov obci a 
vyssích územnych celkov a rozpoctovych 
organizácií zriadenych obcou a vyssím 
územnym celkom 68 3 204 400,75 1 135 119,47 2 069 281,28 2 080 467,51 

Pohl'adávky z danovfah príjmov obcí 
a vyssích územnych celkov 69 906 954,79 729 004,65 177 950,14 209 855,21 

^ohladévky voci zamestnancom 70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iné pohl'adávky 81 97 152,63 0,00 97 152,63 105 730,53 

Financné úcty 85 489 011,23 0,00 489 011,23 1 008 200,42 
Poskytnuté financné vypomoci 
dlhodobé 98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné financné 
vypomoci krátkodobé 104 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casové rozlísenie: 110 265 662,92 0,00 265 662,92 222 665,10 

- náklady budúcich období 111 265 427,32 0,00 265 427,32 222 429,50 

- príjmy budúcich období 113 235,60 0,00 235,60 235,60 
Vzt'ahy k úctom klientov státnej 
pokladnice 114 0,00 0,00 0,00 0,00 

M a j e t o k s p o l u 98 776 339,09 18 571 818,24 80 204 520,85 84 355 906,50 
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4.2 Pasivá 

PASÍVA c. r. 
Bezné úctovné 

obdobie k 31.12.2014 

Bezprostredne 
predchádzajűce úctovné 

obdobie 2013 

Vlastné imanie 116 61 102 439,70 64 914 336,59 

Ocehovacie rozdiely 117 0,00 140 313,49 

Fondy 120 0,00 0,00 

Vysledok hosp. min. rokov 124 62 336 410,16 65 195 970,88 

Vysledok hospodárenia 125 - 1 233 970,46 -421 947,78 

Závázky 126 7 669 099,22 6 600 272,67 

Rezervy (krátkodobé) 127 209 964,30 216 168,72 

Zúctovanie medzi subjektmi verejnej 
správy 132 28 120,42 54 245,15 

Dlhodobé závázky 140 3 138 429,57 1 843 293,26 

Ostatné dlhodobé závázky 141 1 784 632,04 1 812 231,84 

Závázky zo sociálneho fondu 144 8 188,29 11 594,31 

Závázky z nájmu 145 40 411,36 19 467,11 

Krátkodobé závázky 151 990 223,53 929 979,12 

Dodávatelia 152 500 373,13 362 638,45 

Zamestnanci 163 219 090,70 209 821,13 

Zúctovanie s orgánmi sociálneho a 
zdravotného poistenia 165 145 038,34 146 684,08 
Bankové úvery a vypomoci 173 3 302 361,40 3 556 586,42 
Bankové úvery dlhodobé 174 3 302 361,40 3 556 586,42 

Bezné bankové úvery 175 0,00 0,00 

Prijaté návratné financné vypomoci od 
subjektov verejnej správy 178 0,00 0,00 

Casové rozlísenie: 180 11 432 981,93 12 841 297,24 

z toho: 

- vydavky budúcich období 181 0,00 445 904,55 

- vynosy budúcich období 182 11 432 981,93 12 395 392,69 

Vzt'ahy k úctom klientov státnej 
pokladnice 183 0,00 0,00 

V l a s t n é i m a n i e a z á v á z k y 
spolu 80 204 520,85 84 355 906,50 
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Súvaha 

Hodnota dlhodobého majetku v nettó hodnote rok 2013: 70 114 182,96 eur, 
rok 2014: 66 508 111,33 eur. 

V roku 2014 najvácsí podiel na prírastku pri dlhodobom hmotnom majetku mesta malo: 
zaradenie dokoncenych investicií skolstva - materské skoly a základné skoly, 
rekonstrukcia budov, vymena okién, dverí vo vyske 684 931,13 eur, 
dokoncené investície miestnych komunikácií (MK) a parkovísk vo vyske 126 659,79 
eur: parkovisko na Cintorínsky rad, rozsírenie parkoviska na Palatínovej ul., MK 
Kapitánova ulica, medzibloková komunikácia ul. Kosická, medziblokovy priestor 
E.B.Lukáca, manipulacná plocha sídlisko Basty, 
investície v Starej a Novej Pevnosti: zaradenie investície do korunnej brány v Novej 
Pevnosti, hradby a bastióny v Starej Pevnosti vo vyske 344 938,03 eur. V rámci 
projektu „Túry v komárhanskych kazematách" so spolufinancovaním z EÚ bolo 
dané do uzívania mobilné pódium so zastresením v hodnote 33 273,35 eur, zdroje 
EÚ a SR vo vyske 28 282,34 eur, 
v r, 2014 bolo zaradené dokoncené a zaradené do uzívania technologické 
zariadenie vysielaca TV Komárno, ktoré bolo dané do prenájmu pre COM-MÉDIA, 
spol. s r.o., vyska investície 36 480,00 eur. 

Do správy príspevkovej organizácie C O M O R R A SERVIS, na základe Dodatku c. 10 
k Zriad'ovatel'skej listine, bol prevedeny majetok: zrealizovaná investícia zateplenia 
a hydroizolácie strechy krytej plavárne vo vyske 21 350,27 eur, prevod správy pre 
kogeneracné jednotky T E D O M a garáze na Hradnej ul. 
Na úsek komunálnych sluzieb bol zakúpeny traktor v hodnote 33 588,00 eur a vybudované 
kontajnerové stanovistia ul. Dvorská, Zváracská, Dunajské nábrezie v hodnote 30 156,77 
eur. 

Znízenie dlhodobého financného majetku: 
odpredaj akcií v Slovenská plavba a prístavy, znízenie o 1 947 205,50 eur, 
zmena metódy ocehovania podielov v obchodnych spolocnostiach zalozenych 
mestom, na základe novely zákona o úctovníctve, ktoré sa od 1.1.2014 vykazujú 
v obstarávacích cenách, je dlhodoby financny majetok vykázany v hodnote 
o 470 489,42 eur nizsí, 
zmena metódy vykazovania podielu na obstaraní CT prístroja v nemocnici, znízenie 
o 296 820,02 eur. 

Odpisy majetku za rok 2014 sú vo vyske 1 438 313,17 eur. 

Hodnota obezného majetku (zásoby, pohl'adávky, financné úcty, financné vypomoci) v nettó 
hodnote rok 2013: 14 019 058,58 eur, rok 2014: 13 430 746,60 eur. 
Najvyssí podiel na poklese má znízenie stavu na bankovych úctoch mesta o 519 024,05 eur. 
Casové rozlísenie, v tom náklady budúcich období, nárast o 42 997,82 eur tvorí predplatné, 
leasing, poistné a vykazuje sa pouzitie fondu prevádzky, údrzby a opráv tvoreného na 
bytové domy vo vlastníctve mesta úctovanie do nákladov mesta v roku pouzitia prostriedkov 
fondu opráv. 

Hodnota vlastného imania rok 2013: 64 914 336,59 eur, rok 2014: 61 102 439,70 eur, 
znízenie o 3 811 896,89 eur z dövodu: 

1. preúctovanie úctovného vysledku hospodárenia za rok 2013 vo vyske - 421 947,78 
eur, 

2. úctovny vysledok hospodárenia za rok 2014: -1 233 970,46 eur, 
3. rusenie ocehovacích rozdielov z precenenia majetku a závázkov v spolocnostiach, 

v ktorych má Mesto Komárno majetkovú úcast' vo vyske 140 313,49 eur, novelizácia 
zákona o úctovníctve, 
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4. zmena metódy vykazovania podielu na obstaraní CT prístroja v nemocnici 
296 820,02 eur, 

5. tvorba opravnej polozky pre ocenenie akcií spolocnosti Slovenská plavba a prístavy 
vo vyske 1 648 633,99 eur, 

6. opravy úctovania minulych období, projekt Revitalizácie Starej pevnosti vo vyske 
135 945,99 eur. 

Dlhodobé závázky nárast oproti roku 2013 o 1 295 136,31 eur: najvácsí podiel má zmena 
spösobu vykazovania investfcii nájomcu do majetku mesta s moznost'ou zapocítania 
nájomného s investíciou, celkom evidovany závázok mesta na zápocet s nájomnym vo 
vyske 1 305 197,88 eur. 
Nárast krátkodobych závázkov oproti roku 2013 o 60 244,41 eur, najvyssia polozka úcet 
Dodávatelia nárast vo vyske +137 734,68 eur, úcet 379 - Iné závázky krátkodobé, zmena 
spósobu vykazovania investícii nájomcu do majetku mesta s moznost'ou zapocítania 
nájomného s investíciou -105 227,50 eur, zvysenie prijatych preddavkov, úcet 324, 
o 22 308,88 eur, zvysenie závázku voci zamestnancom, úcet 331, o 9 269,57 eur. 
Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medzirocne poklesli o 254 225,02 eur, v tom rocné 
splátky istiny vo vyske 681 368,18 eur, cerpanie úveru na investicné akcie mesta v roku 
2014 vo vyske 427 143,16 eur. 
Casové rozlísenie: pokles o 1 408 315,31 eur zmena spösobu vykazovania investícii 
nájomcu do majetku mesta s moznost'ou zapocítania nájomného s investíciou 1 159 176,01 
eur, zúctovanie odpisov za majetok financovany z cudzích zdrojov vo vyske 249 139,30 eur. 
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5. Vyvoj pohl'adávok a závázkov <v eurách) 

5.1. Pohl'adávky (Veurách) 

Pohfadávky Stav 
k 31.12 2013 

Stav 
k 31.12 2014 

Pohl'adávky do lehoty splatnosti 122 792 18 200 

Pohl'adávky po lehote splatnosti 3 959 957 4 173 260 

5.2 Z á v á z k y <v eurách) 

Závázky Stav 
k 31.12 2013 

Stav 
k 31.12 2014 

Závázky do lehoty splatnosti 2 753 005 4 026 757 

Závázky po lehote splatnosti 20 268 101 896 



S Hospodársky vysledok ( v eurách) 

Názov Skutocnost' 
k 31.12.2013 

Skutocnost1 

k 31.12.2014 
Náklady 15 017 993,07 18 031 718,12 

50 - Spotrebované nákupy 2 389 617,33 2 395 501,38 

51 - Sluzby 2 816 891,97 3 209 048,78 

52 - Osobné náklady 4 296 789,26 4 542 155,78 

53 - Sluzby 8 932,38 8 251,43 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú cinnost' 
533 992,52 158 989,92 

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a financnej 
cinnosti a zúctovanie casového rozlísenia 

1 793 350,95 1 834 665,59 

56 - Financné náklady 
154 397,71 2 085 716,86 

57 - Mimoriadne náklady 
0,00 0,00 

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 3 024 020,95 3 797 388,38 

Vynosy 14 596159,86 16 797 948,56 

60 - Trzby za vlastné vykony a tovar 
803 778,52 803 406,73 

61 - Zmena stavu vnútroorganizacnych sluzieb 
0,00 0,00 

62 - Aktivácia 
0,00 0,00 

63 - Danové a colné vynosy a vynosy z poplatkov 
10 302 341,56 10 783 958,65 

64 - Ostatné vynosy 
1 780 832,23 1 931 478,58 

65 - Zúőtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a financnej 
cinnosti a zúctovanie casového rozlísenia 

413 765,56 1 915 959,82 

66 - Financné vynosy 
52 113,11 319 397,99 

67 - Mimoriadne vynosy 
0,00 0,00 

69 - Vynosy z transferov a rozpoctovych príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a P O zriadenych obcou alebo VÚC 

1 243 328,88 1 043 746,79 

Hospodársky vysledok pred zdanením 
- 427 833,21 - 1 233 769,56 

59 - Dane z príjmov 
1 14,57 200,90 

Hospodársky vysledok po zdanení 
/ + kladny HV, - záporny HV / 

- 421 947,78 -1 233 970,46 

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

Úctovná tr. 5 18 031 718,12 
Úctovná tr. 6 16 797 948,56 
Pred zdanením -1 233 769,56 
Po zdanení -1 233 970,46 

Vykaz ziskov a strát 

Náklady celkom 18 031 718,12 eur, vynosy celkom 16 797 948,56 eur. 
Úctovny vysledok hospodárenia po zdanení je vo vyske - 1 233 970,46 eur. 

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2013 vzrástli o 3 013 785,05 eur v tom: 
spotrebované nákupy nárast o 5 884,05 eur, 
náklady na sluzby nárast o 392 156,81 eur, v tom náklady na odvoz odpadu 

nárast o 47 525,10 eur, náklady na verejnú zelen nárast o 29 396,80 eur, náklady na cistenie 
verejnych priestranstiev a deratizácia nárast o 17 640,16 eur, náklady na údrzbu miestnych 
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komunikácií nárast o 195 784,03 eur, vol'by v r. 2014 nárast o 39 037,71 eur, sluzby 
v projekté „rekonstrukcia kazemát" nárast o 44 538,25 eur, iné sluzby nárast celkom 
o 20 503,40 eur, 

osobné náklady nárast o 245 366,52 eur, súvisí s 5%-nym zvysením tarifnych 
platov u pedagogickych aj nepedagogickych zamestnancov v skolstve a s tym súvisiace 
zvysenie odvodov do zdravotnych poist'ovní a Sociálnej poist'ovne, d'alsia podstatná cast' 
zvysenia mzdovych, resp. osobnych nákladov súvisí s vyplatením odmien v 
rámci uskutocnenych volieb v roku 2014, 

dane a poplatky pokles o 680,95 eur, 
ostatné náklady na prevádzkovú cinnost' v porovnaní s rokom 2013 pokles 

o 375 002,60 eur, v ktorom boli odpísané pohl'adávky mesta vo vyske 317 425,18 eur, 
odpisy, rezervy opravné polozky nárast o41 314,64 eur, súvisí so zaradením 

majetku do uzívania, a odpismi z tohto majetku, 
financné náklady nárast o 1931 319,15 eur, ide o odpredaj podielov mesta 

v spolocnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., 
náklady na transfery nárast o 773 367,43 eur, v tom zvysenie transferu pre 

C O M O R R A SERVIS vo vyske 295 922,32 na úhradu závázkov voci spolocnost' COM-therm, 
spol. s r.o., poskytnuté dotácia pre KOMVaK -Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. 
ako financnú spoluúcast' spolocnosti na projekté financovanom zo SR a EÚ vo vyske 
256 969 eur, vyssia dotácia pre Zariadenie pre seniorov Komárno oproti r. 2013 o 44 320 eur 
a pre Mestské kultúrne stredisko vyssia oproti r. 2013 o 25 680, zvysenie transferu pre skoly 
o 55 668 eur a poskytnutie transferu pre obec Moca, spolufinancovanie cyklotrasy vo vyske 
40 000 eur. 

Celkové vynosy vzrástli oproti roku 2013 o 2 201 788,70 eur, v tom: 
trzby za vlastné tovary a sluzby pokles o 371,79 eur, 
nárast dahovych a nedahovych vynosov samosprávy o 481 617,09 eur, 

zdövodnie: v r. 2013 vykazovanie nizsích vynosov z dövodu, ze správa daní vykonala odpis 
dahovych pohl'adávok - odpustenie dahovych nedoplatkov vzmysle dahového poriadku 
a platného VZN, 

nárast ostatnych vynosov z prevádzkovej cinnosti o 150 646,35 eur, zvysenie 
vynosov prédája pozemkov, 

nárast vynosov zo zúctovania rezerv a opravnych poloziek a zúctovania 
casového rozlísenia 

o 1 502 194,26 eur, súvisí s odpredajom podielov mesta v spolocnosti Slovenská 
plavba a prístavy, a.s. - rusenie vytvorenej opravnej polozky k oceneniu 
dlhodobého financného majetku, 
nárast financnych vynosov o 267 284,88 eur, odpredaj podielov mesta 
v spolocnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s., 
pokles vynosov so zúctovania beznych a kapitálovych transferov poskytnutych zo 
SR, od ostatnych subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnú správu 
o 199 582,09 eur, ide o dotáciu zo státneho rozpoctu poskytnutú v roku 2013 na 
odstránenie havarijnej situácie pocas povodní a po povodniach. 
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7a Prehrad ciooosíí nnestekéh© áradó ¥ rakó 2014 

7.1 Oddelenie daní a poplatkov 

7.1.1 Dah z nehnuíel'ností a dah za psa 

V súlade so zákonom c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
a zákonom c. 563/2009 o správe daní (danovy poriadok) oddelenie fyzicky spracovalo resp. 
prekontrolovalo: 
dahovych priznaní 15 600 ks 

- vykonali sa kontroly presnosti a úplnosti pocítacového spracovania danovych priznaní 
v rámci IIS MIS 
- vnútornou dokladovou kontrolou sa vyhl'adali dahovníci, ktorí si nesplnili oznamovaciu 
povinnost' v súlade s § 18 zákona 582/2004 Z. z. 

Rozpoctovany príjem z dane z nehnuteFností 1 560 000,00 € 
vyrubená dah z nehnuteíhostí v sume 1 683 198,36 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 1 611 348,59 € 
Z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo okrem vyssie uvedenej 
sumy vymozenych resp. uhradenych na základe vyziev a exekúcií 98 946,88 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 103,3 % 

Rozpoctovany príjem z dane za psa 22 700,00 € 
vyrubená dah za psa v sume 24 368,52 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 22 424,40 € 
Z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo okrem vyssie uvedenej 
sumy vymozenych resp. uhradenych na základe vyziev a exekúcií 811,51 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 98,8 % 

Rozpoctovany príjem z dane za nevyherné hracie pristroje 1 200,00 € 
vyrubená dah za psa v sume 880,00 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 880,00 € 
Z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo okrem vyssie uvedenej 
sumy vymozenych resp. uhradenych na základe vyziev a exekúcií 0,00 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 73,3 % 
Oddelenie vyhotovilo a zaslalo : 
platobnych vymerov: 15 325 ks 
dodatocnych platobnych vymerov 220 ks 
vyziev na zaplatenie dane 2 909 ks 
vyziev na podanie dahového priznania 280 ks 
vyznacilo právoplatnost' a vykonatel'nost' na rozhodnutiach 15 545 ks 
spracovanych inych dahovych konaní 24 ks 
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7.1.2 Nájomné 
Oddelenie pocas roka priebezne 

- zapracovávalo do systému IIS MIS nővé nájomné zmluvy resp. ukoncenie niektorych 
nájomnych zmlúv, 
- zaslalo nájomníkom Oznámenia o vyske a spösobe úhrady za nájomné. 

Rozpoctovany predpis pozemky a záhrady 63 000,00 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 81 601,58 € 
Z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo okrem vyssie uvedenej 
sumy vymozenych resp. uhradenych na základe vyziev a exekúcií 2 733,57 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 129,5% 

Rozpoctovany predpis nebytové priestory : 104 000,00 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.201 275 316,92 € 
z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo uhradenych 36 811,88 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 264,7% 

Pocas roka Oddelenie kontrolovalo platnost' nájomnych zmlúv spolu s Odborom správy 
majetku a stav nedoplatkov s nájomníkmi. 
Spösob a moznost' vymáhania pravidelne konzultovalo s právnikmi a následne vymáhanie 
nedoplatkov riesilo formou návrhov na vydanie platobného rozkazu resp. návrhmi na zacatie 
exekúcie: 
návrhy na vydanie platobného rozkazu 7 ks 
návrhy na vykonanie exekúcie 5 ks 
Vyzvy na zaplatenie nedoplatku 218 ks 

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

ziadostí o znízenie resp. odpustenie poplatku 2 905 + 76 odvolaní cca. 2 300 ks 

vydal: 
rozhodnutí o znízení resp. odpustení poplatku cca 1 700 ks 
rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku 17 180 ks 
faktúr 1 263 ks 
Odovzdal na vymáhanie formou exekúcie 1 469 ks 

Rozpoctovany príjem z miestneho poplatku 970 000,00 € 
vyrubeny poplatok v sume 1 225 662,31 € 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 960 177,53€ 
z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo uhradenych 165 914,86 € 
Plnenie plánovaného rozpoctu 99,0 % 

7.1.4 Rybárske lístky 
V roku 2014 oddelenie vydalo 817 ks rybárskych lístkov za správny poplatok spolu 

7011,50 €. 

Okrem toho oddelenie pomáha obcanom: 
- pri vyplhovaní dahovych priznaní, 
- oboznamovat' sa s dahovymi predpismi 
- pri potvrdzovaní a vyplhovaní formulárov na sociálne dávky a príspevok na byvanie 
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7.1.5 Správa vodárenského majetku mesta - správca spolocnosti KOMVaK a. s. 

Úhrady nájomného v priebehu roka 2014 boli zaúctované na predpis nájomného za roky 
2010-2013. 
K 31.12.2014 cini nedoplatok KOMVaK, a. s. voci mestu za prenájom DHM celkom 
917 093,37 €. 

7.2 Mestská hromadná doprava 

MHD zabezpecuje prepravu osöb mestskou hromadnou dopravou a dopravu osöb do 
Komárna z mestskej casti Kava spojom prímestskej dopravy v rannych hodinách. 
Doprava je zabezpecená v zmysle Zmluvy o sluzbách vo verejnom záujme na zabezpecenie 
pravidelnej MAD na území mesta Komárno so SAD Nővé Zámky a.s., 

7.3 Parkovací systém mesta 

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

7.4 Útvar hlavného kontrolóra 

1. Kontrolná cinnost': 

Plánom kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra na I. polroku 2014 bolo uznesením MZ c. 
1410/2013 zo dha 19.12.2013 schválenych 7 kontrol, následne bola schválená 1 d'alsia 
úloha. Z tychto bolo vykonanych 6 kontrol, vykon dvoch kontrol bol zmareny. Na II. polrok 
bolo schválenych uznesením MZ c. 1686/2014 zo dha 03.07.2014 pát' následnych 
financnych kontrol a v priebehu roka boli uzneseniami schválené d'alsie dve kontroly, 
z ktorych 6 kontrol bolo ukoncenych a vykon 1 kontroly sa v súcasnosti ukoncuje. 

2. Presetrovanie st'azností: 

Vyznamnú cast' z vykonu ÚHK predstavuje oblast' presetrovania st'azností a petícií. 
Centrálnu evidenciu st'azností, oddelenú od evidencie ostatnych písomností vedie ÚHK. 

V priebehu roka 2014 bolo na ÚHK zaevidovanych celkom 34 podaní, z ktorych 26 
podaní sa vybavovalo priamo na Útvare hlavného kontrolóra, 4 na vecne príslusnych 
útvaroch MsU a 2 v komisii na presetrenie st'azností. 

3. Presetrovanie petícií: 

V roku 2014 bolo vcentrálnej evidencii zaevidované 2 podania oznacené ako petícia, 
avsak po posúdení ich obsahu boli obidve podania postúpené na priame vybavenie, 
z dövodu, ze vybavenie podania je upravené inym právnym predpisom. 

4. Iná odborná cinnost': 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavny kontrolór mesta v hodnotiacom období, 
v roku 2014 spracoval: 

a) súhrnnú správu o kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 ktorá bola 
v zákonnej lehote predlozená na prerokovanie do mestského zastupitel'stva, 

Rozpoctovany príjem za nájomné KOMVaK a.s. 
Príjem podl'a „Programového rozpoctu" k 31.12.2014 
z pohl'adávok za predoslé obdobie bolo uhradenych 
Plnenie plánovaného rozpoctu 

539 785,00 € 
0,00 € 

359 251,99€ 
0,0 % 
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b) odborné stanovisko k návrhu Záverecného úctu mesta Komárno z rok 2013, 

c) odborné stanovisko k návrhu Programového rozpoctu na roky 2015-2017 v ktorom 
boli zhodnotené základné kritériá pri spracovávaní a dodrzaní nálezttostí dokumentu 
a v neposlednom rade pomenované riziká, ktoré mözu byt' hrozbou pre naplnenie 
ciel'ov, 

d) pát odbornych stanovísk k moznosti prijatia úverov pred ich prijatím, resp. 
k prolongácii úveru. 

7.5 Preneseny vykon státnej správy 

7.5.1. Spolocny stavebny úrad Komárno 

Za rok 2014 bolo hlavnym ciel'om zabezpecit' efektívny a kvalitny vykon rozhodovacej 
cinnosti v oblasti stavebného poriadku, taktiez zabezpecenie efektívneho a kvalitného 
vykonu rozhodovacej cinnosti pri vykone pősobnosti speciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie a úcelové komunikácie a zabezpecenie efektívneho a kvalitného 
vykonu na úseku stavebného poriadku v originálnych kompetenciách mesta a obcí 
zdruzenych do spolocného stavebného úradu. Vsetky uvedené úlohy boli splnené 
v zákonom stanovenych lehotách. 

7.5.2. Matrika 

Matrika je státna evidencia o osobnom stave fyzickych osöb, ktoré sa narodili, uzavreli 
manzelstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a státnych obcanov Slovenskej 
republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manzelstvo alebo zomreli v cudzine. 
V roku 2014 matrika vykonala zápis o 160 sobásoch, 825 narodení detí a o 918 úmrtí osőb. 

7.5.3. Register obyvatel'stva 

Védenie informacného systému registra obyvatel'ov prostredníctvom aplikacného 
programového vybavenia, v zmysle zákona 253/1998 Z.z o hlásení pobytu obcanov S R 
vznení neskorsích predpisov, t.j. zaznamenávanie osobnych a vzt'ahovych údajov, adresy 
trvalého resp. prechodného pobytu obcanov. 

7.5.4. Státny fond rozvoja byvania 

Hlavnou náplhou referátu S F R B je príjem a posudzovanie ziadostí o financnú podporu zo 
Státneho fondu rozvoja byvania. Ciel'ovy ukazovatel' poctu prijatych a overenych ziadostí bol 
v roku 2014 stanoveny na pocet ziadatel'ov 30. Vypadok financnych prostriedkov 
poskytovanych z európskych fondov viedol k znízenému poctu ziadatel'ov. Bolo podanych 
a overenych 20 ziadostí, ktoré do celého okresu Komárno priniesli 1 587 428,00Eur. 

Ako pozitívnu skutocnost' mözeme uviest' úspesné vybavenie ziadostí na 
zatepl'ovanie bytovych domov v meste Komárno v celkovom objeme 1 363 810 Eur. Z tychto 
prostriedkov bolo zateplenych celkom 425 bytov. v 10 bytovych domoch. Úspesne boli 
vybavené aj ziadostí na zateplenie rodinnych domov pre individuálnych ziadatel'ov a na kúpu 
bytov do vlastníctva fyzickych osöb v celkov pocte 10. 

Na pracovisku sa priebezne vykonáva kontrola cerpania financnych prostriedkov 
podl'a rozpoctovych oddielov na základe dahovych dokladov - faktúr. Kontroluje sa 
dodrziavanie zmluvnych podmienok a cerpanie vsetkych zmluvne podpísanych financnych 

32 



prostriedkov poskytnutych do okresu Komárno priebeznou financnou kontrolou Referát 
vykonáva aj konzultacnú cinnost' pre obce, právnické a fyzické osoby v pösobnosti okresu 
Komárno. 

7.5.5. Samostatny skolsky úrad 

Odborná a poradenská cinnost' v oblasti skolstva podl'a poziadaviek riaditel'ov a ostatnych 
zamestnancov skolskych zariadení, zákonnych zástupcov detí a ziakov, zriad'ovatel'ov 
a inych organizácií. 

7.5.6. Vol'by 

VoFby prezidenta, Vorby do Európskeho parlamentu, Vol'by do orgánov samosprávy 
obcí 
Organizacno - technické zabezpecenie volieb, zabezpecenie volebnych miestností, 
vytvorenie volebnych okrskov, zostavenie okrskovych volebnych komisií, vykonanie skolenia 
pre clenov a zapisovatel'ov okrskovych volebnych komisií, kontrolovanie peticnych hárkov, 
zverejnenie vyhlásenia kandidatúry (pri vol'bách do orgánov samosprávy obcí) dorucenie 
zoznamov kandidátov a oznámení o case a mieste konania volieb pre oprávnenych volicov, 
vyhotovenie zoznamov volicov oprávnenych hlasovat' v jednotlivych volebnych okrskoch a 
doplnenie cudzincov do zoznam oprávnenych volicov. Nákup materiálu do volebnych 
miestností, zabezpecenie rozvozu potrebného volebného materiálu do volebnych miestností, 
zabezpecenie stravovania a obcerstvenia pre clenov volebnych komisií. Prevzatie volebnej 
dokumentácie do archívu a úschova dokumentácie v archíve. 

Na zabezpecenie cinnosti volebnych komisií pocas prípravy a vykonania volieb MV 
SR poukazuje mestám a obciam financné prostriedky. Cerpanie financnych prostriedkov 
ovplyvhuje pocet clenov v okrskovych volebnych komisiách a vydavky na postovné. 

7.6 Mestská polícia Komárno 

Prioritou Mestskej polície je priebezné zabezpecenie verejného poriadku pocas 
celého roka a to v Meste Komárno, a v mestskych castiach Nová Stráz, Kava, Dulov Dvor, 
Vel'ky Harcáé, osada Pavol. 

Príslusníci mestskej polície pravidelne vykonávali kontroly na prechodoch pre 
chodcov, hlavne v miestach materskych a základnych sköl za úcelom predchádzania 
nehodovosti chodcov. Vytycené ciele v tejto oblasti boli splnené na 100%. Za úcelom 
prevencie a ochrany kultúrno-spolocenskych podujatí zamestnanci MP boli vzdy na 
uvedenych akciách organizovanymi Mestom Komárno a k nim patriacim mestskym 
organizáciám a na tych akciách, ktoré boli vopred ohlásené MP. Vo vsetkych prípadoch boli 
kultúrno-spolocenské akcie zabezpecené tak, aby nevznikol ziadny problém ohl'adom 
bezpecnosti tychto akcií. V roku 2014 sa zlepsila priemerná doba od prevzatia informácie 
operacnym príslusníkom MP do uskutocnenia zákroku vyslanej hliadky, co v konecnom 
dösledku viedlo k tomu, ze sa znízila doba na vyjazd hliadky k rieseniu jednotlivych zákrokov 
a to do 3 minút. 

V roku 2014 sa pokracovalo v trendoch z predchádzajúcich rokov, co predstavuje 
súvislé zvysovanie bezpecnosti hlavne chodcov pred budovami základnych a materskych 
sköl, zároveh sa zvysila obozretnost' pri sledovaní kamerovych záznamov, cím sa vo vyssom 
pocte podarilo odhalit' viacero páchatel'ov priestupkov tak v oblasti ochrany zivotného 
prostredia a narúsania verejného poriadku. Ztoho je zrejmé aj to, ze sa za priestupky bolo 
ulozenych viacero blokovych pokút ako po minulé roky. 
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7.7 Útvar obrany a ochrany 

Útvar obrany a ochrany sa vo svojej cinnosti zameriava na oblast' plnenia úloh 
v civilnej ochrane a poziarnej ochrane obyvatel'stva. 

Vytycené ciele, ktoré boli schválené v Programovom rozpocte mesta na rok 2014 
v rámci Programú 3 - Bezpecnost', sa podarilo realizovat'. 

V aktívite 3.2.1. Civilná ochrana, aktualizovali sme agendu CO, priebezne sa 
vykonávala údrzba v 62 odolnych úkrytoch civilnej ochrany v rámci financnych mozností 
násho rozpoctu, realizovali sme prednásku civilnej ochrany pre studentov gymnázia 
a strednej odbornej skoly obchodu a sluzieb. V spolupráci s Okresnym úradom Komárno 
bola organizovaná sút'az mladych záchranárov pre ziakov základnych sköl. 

Bolo zabezpecené plnenie vsetkych úloh v zmysle pokynov Okresného úradu Komárno. 

V oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci bolo v priebehu roka 
uskutocnenych pát' periodickych prednások a skolení. Kontrolovalo sa dodrziavanie 
vstupnych a periodickych lekárskych prehliadok, ktoré uhrádza zamestnávatel', 
v celkovych nákladoch 1 175,40 EUR. 

V aktivite 3.2.2. Poziarna ochrana, ktorá sa zameriava na prevenciu v oblasti 
poziarnej ochrany bola priebezne pocas celého roka vykonávaná kontrolná cinnost' na 
úseku ochrany pred poziarmi v malych a strednych prevádzkach. Celkovo bolo 
vykonanych 120 kontrol. Realizovali sa cvicenia Dobrovol'ného hasicského zboru mesta 
Komárno, aby sa zabezpecila akcieschopnost'. Uskutocnilo sa pát' periodickych 
prednások a skolení v oblasti poziarnej ochrany. 

Bola zabezpecená periodická revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 
v materskych skolách a zariadeniach skolského stravovania, v celkovych nákladoch 
995,06 €. 

Dhom 1.11.2014 bol v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
spusteny projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Bolo 
vytvorenych 10 pracovnych miest. Rozpocet bol navyseny o sumu 13 056,- EUR potrebnú 
na realizáciu projektu v roku 2014. 

Plánovaná cinnost' sa zameriava na maximálnu pripravenost' mesta a obyvatel'ov 
v case mimoriadnych udalostí, preventívnu cinnost' v oblasti poziarnej ochrany, ako aj 
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci vsetkych pracovníkov mesta. 
Závázne na to boli vytycené aj ciele v programovom rozpocte na roky 2015 az 2017. 

V aktivite Civilná ochrana sa bude nad'alej vykonávat' údrzba úkrytov CO, bude sa 
aktualizovaf agenda C O podl'a legislatívnych predpisov a vykonajú sa periodické 
prednásky na úseku C O , PO ako aj prednásky BOZP pre zamestnancov. 

V aktivite Poziarna ochrana budú priebezne vykonávané preventívne protipoziarne 
kontroly v malych a strednych prevádzkach. Nad'alej bude zabezpecovaná cinnost' 
Dobrovol'ného hasicského zboru mesta Komárno a jeho akcieschopnost". 

Projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pokracuje do 
mesiaca júl 2015. Na jeho realizáciu boli vyclenené v rozpocte prostriedky vo vyske 
45 696,- EUR. Projekt bude z 80% financovany zo státneho rozpoctu a z 20% vlastnych 
zdrojov. 
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7.8 Komunálny odbor 

Komunáíny odbor Mestského úradu v Komárne v rámci svojej cinnosti zabezpecuje 
verejnoprospesné práce a sluzby na verejnych priestranstvách mesta Komárno, a to na 
úseku verejného osvetlenia, cistenia verejnych priestranstiev, údrzby verejnej zelene, 
nakladania s komunálnym odpadom, údrzby miestnych komunikácií a odchytu túlavych psov 
podl'a schváfeného rozpoctu mesta. 

Komunálny odbor návázne na vytycené ciele v programovom rozpocte mesta na rok 
2014 sa zameral na udrzanie minimálne takej úrovni vykonávanych cinnosti na úseku 
komunálnej sféry, ako v predoslom roku. Dosiahnutie ciel'u bolo skomplikované vyskou 
schváleného rozpoctu na rok 2014, ktory vychádzal zo skutocného cerpania v roku 2013 
a nezohl'adnoval fakt, ze v priebehu roku 2012 sa zmenili de facto vsetky jednotkové ceny. 
V priebehu roku 2012 totiz prebehli verejné obstarávania prakticky na vsetky 
verejnoprospesné sluzby a práce v kompetencii komunálneho odboru, niektoré zdrazeli o 20¬
30 percent, iné zlacneli, avsak v rocnom merítku sa pri rovnakom mnozstve vykonanych 
verejnoprospesnych sluzieb resp. prác mali rocné vydavky celkovo zvysit' len o cca. 10%. T.j. 
ak by sa aj v roku 2014 vykonalo to isté mnozstvo verejnoprospesnych sluzieb resp. prác, 
ktoré sa vykonalo v roku 2012. ked' este platili staré ceny, v roku 2014 by malo byt' skutocné 
cerpanie cca o 10% vyssie. V skutocnosti bolo cerpanie komunálneho odboru v roku 2014 v 
programovom bode 4.2 - Komunálny odbor (odrátajúc polozku "Dazd'ová voda", a 
jednorazovy vydavok za opravu uceleného úseku Petöfiho ulice) oproti cerpaniu v roku 2013 
nizsie o 121.693 € { cerpanie v roku 2014 - 2.158.181,59 €, cerpanie v roku 2013 -
2.279.875,41 €). 

Z hore uvedenych údajov ako aj zo skutocného cerpania v roku 2014 je zrejmé, ze sa 
v roku 2014 mohío vykonat' menej verejnoprospesnych sluzieb resp. prác. Zial' teba dódat', 
ze sa neplnili základné povinnosti samosprávy na pozadujúcej úrovni. 

Kvöli znízenému rozpoctu nebolo mozné napr. vykonat' plánovany pocet kosení 
zelenych plöch na verejnych priestranstvách, utlmilo sa osetrenie stromov (vykonávali sa len 
nutné orezy a vyruby, ktoré ohrozovali zdravie a zivot obyvatel'stva), vykonávala sa len 
najnutnejsia oprava závad na miestnych komunikáciách, ktoré uz ohrozovali bezpecnost' 
premávky na komunikáciách. Treba dódat', ze základné vykony verejnej správy v roku 2014 
boli vykonávané podobne ako v predoslom roku 2013 1 uz len v najnutnejsích prípadoch. 

Jedinou pozitívnou správou v rámci cinnosti komunálneho odboru je, ze uz dvanásty 
rok mesto úspesne vyuzíva moznosti poskytované Európskym sociálnym fondom 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, formou aktivacnych prác 
vykonávanych uchádzacmi o zamestnanie. Rocne zabezpecujeme prácu pre cca. 150-170 
uchádzacov o zamestnanie, ktory vykonávajú hlavne cistiace práce na verejnych 
priestranstvách, cím mesto usetrí v priemere 80-100 tisíc € rocne. Uchádzaci o zamestnanie 
ako odplatu dostávajú tzv. dávku v hmotnej núdzi prostredníctvom úradu práce 
z horeuvedeného fondu a zo státneho rozpoctu. 

7.9 Metodické oddelenie skolstva a kultúry 

Metodické oddelenie O S K MsÚ v Komárne v rámci svojej cinnosti okrem metodického 
riadenia skolstva a kultúry zabezpecuje plnú organizáciu tradicnych spolocenskych udalostí 
(privítanie najlepsích komárhanskych sportovcov, pedagógov, ziakov a studentov, Mikulás 
pre deti zo sociálne slabsích rodín, prijatie jubilujúcich manzelskych párov primátorom, 
obcianske obrady a slávnosti (ZPOZ)); plnú organizáciu vybranych kultúrnych podujatí 
(Komárnanské dni, deh detí pre verejnost', Komárnanské vinne korzó, kultúrny program 
Ondrejského jarmoku, Vianocny trh, Silvestrovská veselica). 
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7.10 Oddelenie hospodárenia (OH) 

Na oddelení sú zamestnaní 3 zamestnanci a jedna zamestnankyha - mzdová 
úctovnícka na Referát P A M . O H S Z má za úlohu zabezpecit' bezproblémovy chod sköl 
a skolskych zariadení, zabezpecit' hospodárenie 45 zariadení v zriad'ovatel'skej pösobnosti 
Mesta Komárno, v tom 

s právnou subjektivitou: 
- 6 základnych sköl, 
-1 základnú umeleckú skolu, 

bez právnej subjektivity: 
- 6 skolskych klubov detí pri základnych skolách, 
- 13 materskych sköl, 
- 6 skolské jedálne, 
- 1 2 vydajné skolské jedálne, 
-1 centrum vol'ného casu. 

V roku 2014 mesto obdrzalo zo státneho rozpoctu financné prostriedky na 
financovanie základnych sköl - prenesená kompetencia - v celkovej vyske 3.694.415 eur. 
Normatívna dotácia bola poskytnuté vo vyske 3.487.749 eur a mimo normatívna dotácia 
v celkovej vyske 206.666 eur (z toho: odchodné 15.200 eur, doprava ziakov 39.091 eur, 
asistent ucitel'a 12.142 eur, mimoriadne vysledky ziakov 400 eur, vzdelávacie poukazy 
66.471 eur, ziaci zo sociálne znevyhodneného prostredia 24.054 eur a príspevok na 
ciastocnú úhradu nákladov na vychovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred 
plnením povinnej skolskej dochádzky v materskych skolách 49.318 eur). V roku 2014 neboli 
vyöerpané financné prostriedky poskytnuté zo státneho rozpoctu na dopravu ziakov vo vyske 
2.400,24 eur. 

Zo státneho rozpoctu boli poskytnuté financné prostriedky aj pre Samostatny skolsky 
úrad v celkovej vyske 25.691 eur. 

Rozpocet ZS bol schváleny na 35. zasadnutí MZ v Komárne konaného dha 20. 
februára 2014 uzneseniami c. 1509 az 1514/2014 v súlade so schválenym Programovym 
rozpoctom Mesta Komárno na rok 2014 - 2016. V rozpocte mesta na rok 2014 bola 
vytvorená rezerva z normatívnych financnych prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo 
vyske 150 tis. eur z ich celkového rozpoctu. Rezerva má slúzit' na financovanie 
nepredvídanych udalostí a na zmiernenie dopadu zmeny v pocte ziakov po septembri 
daného kalendárneho roka. Normatívne a mimonormatívne financné prostriedky v priebehu 
roka boli v plnej miére prerozdelené medzi základnymi skolami v zriad'ovatel'skej pösobnosti 
mesta. Na základe rozhodnutia Mestského zastupitel'stva v Komárne boli poskytnuté 
financné prostriedky z Programového rozpoctu Mesta Komárno na dofinancovanie Zákíadnej 
skoly Komárno, Ul. pohranicná c.9 vo vyske 9.800 eur a na dofinancovanie Zákíadnej skoly 
s V J M Komárno, Ul. práce c. 24 vo vyske 7.300 eur. V priebehu roka 2014 schváleny 
rozpocet sköl a skolskych zariadení bol upraveny 66 krát rozpoctovymi opatreniami 
schválenych Mestskym zastupitel'stvom, resp. primátorom mesta Komárno. 

V rámci originálnej kompetencie MZ v Komárne na 35. zasadnutí konaného dha 20. 
februára 2014 schválilo rozpocet Zákíadnej umeleckej skoly Komárno na rok 2014 - 2016 
uznesením c. 1515/2014 vo vyske 546.000 eur v tom ich vlastny príjem vo vyske 74.000 eur. 
V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre Základnú umeleckú skolu 
v celkovej vyske 12.000 eur uznesením c. 1765/2014 z o 4 1 . zasadnutia MZ v Komárne, 
konaného dha 18. septembra 2014. 

Rozpocet jednotlivych skolskych klubov detí bol schváleny spolu s rozpoctom 
jednotlivych základnych sköl, t.j. uzneseniami c. 1509 az 1514/2014. Pre skolské kluby boli 
schválené financné prostriedky z Programového rozpoctu Mesta Komárno na rok 2014 
v celkovej vyske 362.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre 
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Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole s V J M Eötvösova ul. 39 v celkovej vyske 16.184 eur 
uznesením c. 1917/2014 zo 42. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dha 30. októbra 2014 
a pre Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole Ul. pohranicná c.9 v celkovej vyske 2.296 eur 
uznesením c. 1915/2014 zo 42. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dha 30. októbra 2014. 

Pre skolské zariadenia bez právnej subjektivity mesto malo k dispozícii v zmysle 
schváleného Programového rozpoctu Mesta Komárno na rok 2014 financné prostriedky vo 
vyske 2.031.000 eur, upraveny rozpocet bol vo vyske 2.056.332 eur. Financné prostriedky 
boli cerpané vo vyske 1.901.962 eur. 

Okrem toho materské skoly cerpali aj z príspevkov rodicov na neinvesticné vydavky 
financné prostriedky vo vyske 84.931 eur. Centrum vol'ného casu cerpal financné prostriedky 
z vlastnych príjmov vo vyske 6.514 eur. 

V zmysle zákona c. 245/2008 Z.z. o vychove a vzdelávaní (skolsky zákon) a o zmene 
a doplnení niektorych zákonov a zákona c. 179/2009 Z.z., ktorym sa meni a dopíha zákon c. 
597/2003 Z. z. o financovant základnych sköl, strednych sköl a skolskych zariadení v znení 
neskorsích predpisov a o zmene a doplnení zákona c. 596/2003 Z. z. o státnej správe v 
skolstve a skolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení 
neskorsích predpisov mesto poskytlo financné prostriedky na financovanie beznych 
vydavkov skolskych zariadení pri Spojenej cirkevnej skole MARIANUM s vyucovacím 
jazykom mad'arskym na rok 2014 v celkovej vyske 145.000 eur v súlade so schválenym 
Programovym rozpoctom mesta Komárno na rok 2014. 

V roku 2014 sa mesto zabezpecilo verejné obstarávanie na jednotlivé skupiny 
potravín v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2014 prebehli nasledovné verejné 
obstarávania na nákup potravín pre skolské jedálne: 

- v rámci MsÚ (Pekárenské vyrobky, Vajce, Minerálna voda, Olej slnecnicovy), 
- cez NT PARTNER, s.r.o., V O SK, s.r.o. resp. JUDr. Zoltán Jaros (Cerstvá 

zelenina, Základné a dlhodobo skladovatel'né potraviny, Cerstvé kuchynsky 
opracované máso, Mrazená hydina, zelenina a ryba - na prechodné obdobie). 

Vzáujme lacnejsieho a vyhodnejsieho zabezpecenia sköl a skolskych zariadení 
cistiacimi prostriedkami, kancelárskymi potrebami a materiálom na vyucovanie a vychovu 
oddelenie vykonáva nákup potrebnych predmetov na faktúry, vykonáva prieskum trhu 
a materiái nakupuje na základe vyhodnotenia najvyhodnejsích ponúk. Potrebny materiái 
rozdel'uje medzi skolskymi zariadeniami. 

Mzdová úctovnícka sköl a skolskych zariadení zabezpecuje spracovávanie miezd pre 
zamestnancov skolskych zariadení. Vyhotovuje mesacné vykazy pre sociálnu a zdravotnú 
poist'ovhu, stvrt'rocne vypracuje statistické vykazy aj dahové prehl'ady a hlásenia. Podl'a 
potreby vydáva potvrdenie o plate pre zamestnancov. Na poziadanie zamestnancov 
vyhotovuje rocné zúctovanie daní, ako aj zdravotného poistenia. 

Oddelenie sústavne konzultuje vzniknuté ekonomické problémy jednotlivych 
zariadení s riaditermi, vedúcimi a úctovníkmi a pomáha v ich riesení, vypracuje a predkladá 
materiái na zasadnutie komisií, rady pri MZ a Mestského zastupitel'stva. 

V roku 2014 nedoslo k vyradeniu sköl, resp. skolského zariadenia v zriadövatel'skej 
pösobnosti mesta Komárno zo skolskej siete. 
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7.11 Zoznam sköl a skolskych zariadení v zriad'ovatel'skej 
pösobnosti Mesta Komárno 

7.11.1 Základné skoly 
1. Základná skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Eötvösova ul. 39, Komárno -

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
2. Základná skola J.Á. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3 
3. Základná skola s vyucovacím jazykom mad'arskym Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno - Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
4. Základná skola, Ul. pohranicná 9, Komárno 
5. Základná skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Ul. práce 24, Komárno - Munka 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
6. Základná skola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 

7.11.2 Skolské kluby detí pri ZS 
1. Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole s vyucovacím jazykom mad'arskym, Eötvösova 

ul. 39, Komárno 
2. Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole J.Á. Komenského, Komárno 
3. Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole s vyucovacím jazykom mad'arskym Móra 

Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
4. Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole, Ul. pohranicná 9, Komárno 
5. Skolsky klub detí pri Zákíadnej skole s vyucovacím jazykom mad'arskym, Ul. práce 

24, Komárno 
6. Őkolsky klub detí pri Zákíadnej skole, Rozmarínova ul. 1, Komárno 

7.11.3 Základná umelecká skola - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

7.11.4 Materské skoly 
1. Materská skola, Eötvösova ul. 64, Komárno 
2. Materská skola, Kapitánova ul. 29, Komárno 
3. Materská skola, Lodná ul. 1, Komárno 
4. Materská skola, Medercská ul. 38, Komárno 
5. Materská skola, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráz 
6. Materská skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová 

Stráz - Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu 
7. Materská skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Eötvösova ul. 48, Komárno -

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
8. Materská skoía s vyucovacím jazykom mad'arskym, Ul. frantiskánov 20, Komárno -

Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
9. Materská skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Handlovská ul. 4, Komárno -

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
10. Materská skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Vodná ul. 29, Komárno - Víz 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
11. Materská skola s vyucovacím jazykom mad'arskym, Ul. Komáromi Kacza 39, 

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

7.11.5 Centrum vol'ného casu - Szabadidő központ, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 
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7.11.6 Skolské jedálne 
1. ékolská jedálen, Eötvösova ul. 39, Komárno 
2. Skolská jedálen, Komenského ul. 3, Komárno 
3. ékolská jedálen, Ul. práce 24, Komárno 
4. ékolská jedálen, Ul. pohranicná 9, Komárno 
5. Őkolská jedálen, Ul. mieru 2, Komárno 
6. ékolská jedálen, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráz 

7.11.7 Vydajné skolské jedálne 
1. Vydajná skolská jedálen, Eötvösova ul. 48, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Eötvösova ul. 39, Komárno 
2. Vydajná skolská jedálen, Eötvösova ul. 64, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Eötvösova ul. 39, Komárno 
3. Vydajná skolská jedálen, Lodná ul. 1, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Komenského ul. 3, Komárno 
4. Vydajná skolská jedálen, Vodná ul. 29, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Komenského ul. 3, Komárno 
5. Vydajná skolská jedálen, Ul. K. Kacza 33, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, Ul. 

práce 24, Komárno 
6. Vydajná skolská jedálen, Ul. K. Kacza 39, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, Ul. 

práce 24, Komárno 
7. Vydajná skolská jedálen, Medercská ul. 38, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Ul. práce 24, Komárno 
8. Vydajná skolská jedálen, Ul. mieru 16, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, Ul. 

mieru 2, Komárno 
9. Vydajná skolská jedálen, Handlovská ul. 4, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Ul. mieru 2, Komárno 
10. Vydajná skolská jedálen, Kapitánova ul. 29, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Ul. pohranicná 9, Komárno 
11. Vydajná skolská jedálen, Ul. frantiskánov 20, Komárno, ako súcast' Skolskej jedálne, 

Ul. pohranicná 9, Komárno 
12. Vydajná skolská jedálen, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráz, ako súcast' Skolskej 

jedálne, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráz 

7.12 Medzinárodné vzt'ahy 

1. Organizovanie pobytu zahranicnych delegácií z druzobnych miest Kralupy nad 
Vltavou, Blansko, Terezín, Weissenfels a Sebes pocas Komárhanskych dni. 

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

3. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom táboré druzobnych miest Komárno 
a Weissenfels Komárne a v Martovciach 

7.13 Komárnanská informacná kancelária 

1. Informacná kancelária bola otvorená 01.07.2013 v priestoroch Zichyho paláca na 
Klapkovom námestí. 

2. V roku 2014 kanceláriu navstívilo celkom 7 140 návstevníkov, z toho 5500 
zahranicnych. 

3. Pracovníci KIK v roku 2013 vytvorili databázu s údajmi v pocte 14000, ktorú neustále 
aktualizujú. 
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4. Pracovníci KIK sa zúcastnili na vystavách Miénk a vár v Budapesti (7-9 jún) a na 
Bratislavskych korunovacnych slávnostiach (20 - 22 jún) 

5. Od augusta 2014 sa zahájil predaj upomienkovych predmetov, z ktorych celková 
trzba za rok cinila 478,05 - pocet predávanych predmetov je 33. 

7.14 Správa pamiatok 

Obnova pamiatkovych objektov 
1. III. etapa restaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti N K P - 3. cast' 

plánovanej rekonstrukcie bola realizovaná s financnou podporou Ministerstva kultúry 
S R v rámci programú „Obnovme si svoj dom" (20.000,- €), a financnou spoluúcast'ou 
vo vyske1.350,- € prispelo aj Mesto Komárno. Práce vykonal restaurátor Ondrej 
Csütörtöki. Restaurovanie Ferdinandovej brány tymto je dokoncená. 

2. Architektonicko - historicky vyskum Palatínskej línie pevnostného systému bol 
vykonany s financnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programú „Obnovme 
si svoj dom" (17.000,- €), a financnou spoluúcast'ou vo vyske 975,- € prispelo aj 
Mesto Komárno. Vyskum vykonal Ing. Zdenko Bobáh a Ing. arch. Németh Alexander 

3. Architektonicko - historicky vyskum Radnice bol vykonany s financnou podporou 
Ministerstva kultúry S R v rámci programú „Obnovme si svoj dom" (9.000,- €), a 
financnou spoluúcast'ou vo vyske 490,- € prispelo aj Mesto Komárno. Vyskum 
vykonal Ing. Ivan Gojdic a Ing. arch. Péter Hudák, PhD. 

Prezentácia kultúrnych hodnöt 

1. Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti - Inzinierske siete -
rozvody verejného vodovodu a kanalizácie, elektrické a plynové rozvody v Ústrednej 
pevnosti. 
V roku 2012 sa mai dokoncit' Projekt stavby - inzinierske siete Ústrednej pevnosti -
cast' Vonkajsie elektrické rozvody v hodnote 10 628,- €. Projekt zatiaf z dővodu 
nedokoncenych rokovaní so Západoslovenskymi energetickymi závodmi a.s. sa 
nachádza v stádiu riesenia. 
Financie potrebné pre zabezpecenie projektu realizacného a pre samotnú realizáciu 
inzinierskych sieti v hodnote cca. 1.800.000 € sa plánuje zabezpecit' z Regionálneho 
operacného programú EÚ. Vybudovaním inzinierskych sieti sa zabezpecia základné 
predpoklady revitalizácie Starej pevnosti. 

2. Bol podany projekt pod názvom Rekonstrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti 
v Komárne. Mesto Komárno získalo 2 486 039,10 €. Financné spoluúcast' mesta vo 
vyske 5% bude 169.000,- €. V rámci projektu sa vytvorí aj expozícia histórie 
vojenského stavitel'stva. 

3. Ústrednú pevnost' v roku 2014 navstívilo cca. 9 100 záujemcov. (v roku 2013 7400, 
co cini 20% zvysenie poctu návstevníkov) 

4. Vycistenie a sprístupnenie kazemát Starej pevnosti - Práce sa ealizovali v r. 2013 
a 2014 v rámci Programú cezhranicnej spolupráce Mad'arská republika - Slovenská 
republika 2007 - 2013. Vyska získanych financnych prostriedkov je 302. 000- €, 
z toho vlastné zdroje 15 100,- € (5%). Zrealizovalo sa : 

a. vycistenie kazemát (odvoz a ulozenie odpadov) - úloha splnená v roku 2013 
b. odstránenie náletovín - úloha splnená v roku 2013 
c. obnova schodiska malého nádvoria - úloha splnená v roku 2013 
d. vybudovanie „slepého labyrintu" pre vidiacich - realizovalo sa v r. 2014 
e. nákup mobilného hl'adiska a javiska - realizovalo sa v r. 2014 
f. umiestnenie dopravnych znaciek oznacujúcich kultúrnych a turistickych ciel'ov 

- úloha splnená v roku 2013 

40 



7.15 Plánovaná cinnost' OZVIKaSP návázne na vytycené ciele 
programového rozpoctu 

7.15.1 Medzinárodné vzt'ahy 
1. Organizovanie pobytu zahranicnych deíegácií z druzobnych miest Kralupy nad 

Vltavou, Blansko, Terezín, Weissenfels a Sebes a Lieto pocas Komárnanskych dni. 
2. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom táboré druzobnych miest Komárno, 

Komárom, Sebes a Kralupy Komáromé. 
3. Organizovanie pobytu detí v medzinárodnom táboré druzobnych miest Komárno 

a Weissenfels v Martovciach a v Komárne. 

7.15.2 Komárhanská informacná kancelária 
1. Nad'alej zabezpecit' poskytovanie informácií pre návstevníkov. 
2. Rozsirovat' a aktualizovat' databázu informácií. 
3. Zabezpecit' predaj upomienkovych predmetov. 
4. Organizovat' úcast' na vystavách C R 
5. Zabezpecit' vydanie novych propagacnych publikácií o meste Komárno 
6. Zabezpecit' sprievodcovskú sluzbu v Komárne. 

7.15.3 Správa pamiatok 
Obnova pamiatkovych objektov 

1. 3. cast III. etapy restaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP. V r. 2013 
sa podala ziadost' o F P na Ministerstvo kultúry SR v rámci programú „Obnovme si 
svoj dom" v celkovej hodnote 27.000,- €, s financnou spoluúcast'ou mesta vo vyske 
1.350,-€. 

2. Restaurátorské osetrenie bronzovych castí, tj. samotnej sochy generála Klapku 
a sediaceho leva - Je podaná ziadost' o financny príspevok vo vyske2.300,- € v 
rámci programú NSK „Zachráhme kultúrne pamiatky NSK" s financnou spoluúcast'ou 
Mesta Komárno vo vyske 2.320,- €. 

Prezentácia kultúrnych hodnöt 
1. Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti - Vybudovanie inzinierskych 

sieti v národnej kultúrnej pamiatke v Ústrednej pevnosti v Komárne. Zmluvy na 
projektovú dokumentáciu boli podpísané v decembri 2008. V budúcnosti by sa mali 
dokoncit': 

- Projekt stavby - inzinierske siete Ústrednej pevnosti - cast' Vonkajsie 
elektrické rozvody v hodnote 10 628,- € 

3. Architektonicko-historicky vyskum Vázskej línie pevnostného systému v Komárne Je 
podaná ziadost' o financny príspevok vo vyske 9.900,- € v rámci programú 
Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom" financnou spoluúcast'ou Mesta 
Komárno vo vyske 495,- €. 

4. Architektonicko-historicky vyskum Zichyho paláca v Komárne - Je podaná ziadost' 
o financny príspevok vo vyske 9.900,- € v rámci programú Ministerstva kultúry SR 
„Obnovme si svoj dom" financnou spoluúcast'ou Mesta Komárno vo vyske 495,- €. 

5. Oprava fasády Zupného domu v Komárne - I. etapa Je podaná ziadost' o financny 
príspevok vo vyske 65.000,- € v rámci programú Ministerstva kultúry SR „Obnovme 
si svoj dom" financnou spoluúcast'ou Mesta Komárno vo vyske 3.250,- €. 

6. Projektová dokumentácia etapovitej obnovy fasády Starej pevnosti v Komárne - Je 
podaná ziadost' o financny príspevok vo vyske 15.000,- € v rámci programú 
Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom" financnou spoluúcast'ou Mesta 
Komárno vo vyske 750,- €. 
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7.16 Sociálne sluzby a sociálna pomoc 

7.16.1 Pomoc obcanom mesta v sociálnej oblasti - dávky v hmotnej núdzi 
Pomoc obcanom mesta v sociálnej oblasti - dávky v hmotnej núdzi 
Poskytovaníe jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre obcanov, ktorí sú poberatel'mi dávky 
v hmotnej núdzi, döchodkov a ktorych príjem je na hranici zivotného minima a ktorí spíhajú 
kritéria na poskytovaníe uvedenej dávky podl'a VZN Mesta Komárna c.1/2013 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky obcanom. Dalej poskytovaníe 
opakovaného príspevku na stravovanie döchodcov a skolopovinnych detí v sociálne 
odövodnenych prípadoch. V roku 2014 na zmiernenie hmotnej núdze obyvatel'ov bola 
poskytovaná financná podpora pre 106 obcanov vdöchodkovom veku a pre 51 rodín 
s det'mi. Okrem toho pre 16 sociálne slabych a odkázanych rodín (spolu s poctom 50 detí) 
mesto zakúpilo poukázky na skolské potreby v hodnote 20,- eur pre 1 diet'a. V spolupráci 
s Charitou Komárno a so Slovenskym Cervenym krízom boli rozdávané potravinové balíky 
pre sociálne odkázané rodiny a döchodcom v celkovom pocte 61 ks a za pomoci 
Reformovanej cirkvi v Komárne boli podporené 3 odkázané rodiny vecne aj financné. 
K vianocnym sviatkom mesto zakúpilo 269 ks vianocnych balíkov v celkovej hodnote 1.076,-
eur pre deti zo sociálne odkázanych rodín a pre komárnanské deti umiestnené v detskych 
domovoch 42 balíkov v hodnote 420,- eur. 
Priemerny mesacny pocet obcanov poberajúcich starobny a invalidny döchodok, ktorym bol 
poskytnuty príspevok na stravovanie bol 27, pocet skolopovinnych detí v sociálne 
odövodnenych prípadoch vyuzívajúce túto sociálnu sluzbu bol 18. Príspevok mesta ku 
stravovaniu döchodcov sa poskytoval iba v prvom polroku minulého roka, nakol'ko 
uznesením MZ c. 1687/2014 dha 03.07.2014 boli zrusené Zásady poskytnutia sociálnej 
pomoci schválené uznesením MZ c. 588/1998 zo dha 15.10.1998, ktoré túto formu sociálnej 
pomoci zabezpecovali. V roku 2014 pocet döchodcov stravujúcich sa v skolskych jedálhach 
(za 1,96 eur/1 obed) bol mesacne priemerne okoló 240. 

7.16.2 Dotácie - príspevky nestátnym subjektom (Fond pre zdravotné a sociálne 
úcely) 
Poskytovaníe dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, zdruzeniam, nadáciám, 
neziskovym organizáciám, základnym organizáciám so starostlivost'ou o zdravotné 
postihnutych v zmysle VZN c. 9/2003 o priznaní financnej dotácie z úcelového fondu 
z rozpoctu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke úcely. Z tohto fondu v roku 2014 bolo 
v mestskom zastupitel'stve podporenych 8 ziadostí, vsetky podané ziadostí MZ boli 
schválené, vyska poskytnutej dotácie bola 3.000,- eur. 

7.16.3 Pochovanie obcana 
Döstojné pochovanie zosnulych obcanov (bez rodinnych príslusníkov a bezdomovcov). 
Z mestského rozpoctu v roku 2014 boli zabezpecené a vystavené 4 pohreby pre 
bezdomovcov v celkovej vyske 1.080,- eur. 

7.16.4 Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí 
Poskytovaníe príspevkov na obnovu a úpravu rodinnych pomerov diet'at'a, na dopravu do 
detskych domovov v zmysle zákona c.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích 
predpisov. Ku koncu roka 2014 bolo v detskych domovoch umiestnenych 49 komárnanskych 
detí. Priebezne sa vykonávajú setrenia a kontroly rodinnych , bytovych a sociálnych pomerov 
v problémovych rodinách ako aj zabezpecenie úpravy a obnovy rodinnych pomerov. CieF 
aktivity, teda stabilizovanie sociálnej situácie v problémovych rodinách sa nám vo veíkej 
miére podarilo dosiahnut'. V priebehu roka sa vykonávali v súlade so zákonom c.305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorych 
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zákonov vznení neskorsích predpisov opatrenia § 11 bod (1) ods. a) ab) . Do 31.12.2014 
z rozpoctu mesta neboli financné podporené rodicovské návstevy vzhl'adom k tomu, ze 
o poskytnutie príspevku na dopravu zo strany rodicov nebol záujem. V zmysle uvedeného 
zákona si oznamovaciu povinnost' na poskytnutie tvorby úspor spinili 2 detské domovy spolu 
na 6 detí. Tento pocet detí oproti roku 2013 poklesol z 8 na 6. Suma priemernych beznych 
vydavkov urcenych na miesto v detskych domovoch na 1 diéta v detskom domove sa 
kazdorocne zvysuje, cím sa zvysuje suma príspevku na tvorbu úspor, ktorá toho casu 
predstavuje 99,50 eur mesacne. 

7.16.5 Zariadenia sociálnych sluzieb - kluby döchodcov 
Vytváranie moznosti sebarealizácie döchodcov, pomoc pri uspokojovaní zivotnych potrieb, 
rozvíjanie kultúrnych a spolocenskych aktivít v 3 kluboch döchodcov - KD Komárno, KD 
Nová Stráz, KD Kava. V roku 2014 aktivitu clenov vsetkych troch klubov döchodcov sa dá 
hodnotit' vel'mi pozitívne. Celorocnú kultúrnu cinnost' a aktivitu clenov Klubu döchodcov 
Komárno sa dá vyzdvihnút', nakol'ko vel'mi úspesne reprezentovali nase mesto jednak na 
Slovensku ako aj v zahranicí. Aktívne tu pracujú aj záujmové krúzky, ako zdravotny telocvik, 
krúzok rucnych prác, divadelny krúzok, muzsky a zensky spevokol. 

7.16.6 Zariadenia sociálnych sluzieb - útulky a stredisko osobnej hygieny pre 
bezdomovcov 
Poradenstvo a poskytovaníe prechodného ubytovania pre bezprístresnych obcanov v útulku 
mesta na Hradnej ulici, d'alej poskytovaníe sociálnej sluzby vstredisku osobnej hygieny pre 
bezdomovcov. Maximálna kapacita útulku je pre 28 osőb. Vyuzitie kapacity bolo v priebehu 
roka 2014 na 88,39 %, to je v priemere 25 ubytovanych mesacne. Od 1. marca 2012 vstúpila 
do platnosti zmena zákona c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách, na základe ktorej stát 
nenávratnou dotáciou prispieva na bezné vydavky útulku mesta pre bezdomovcov, vyska 
dotácie je 120 eur/ubytovany/mesiac. Sluzby strediska osobnej hygieny denne vyuzíva 
priemerne 4 bezdomovcov. 
V rámci realizácie obnovy objektu útulku boli na jeseh vykonané opravy na pátnástich 
ubytovacích unimo bunkách. V kazdej bunke bol potrebny obnovit' kuchynsky kútik, 
zrenovovat' drevené okná vrátane mrezí, vymal'ovat' steny buniek, vymenit' P V C , opravif 
podlahy a strop. Dodávatel'om stavebnych prác bola firma Comorra servis Komárno. 
Uvedená obnova bola realizovaná v celkovej hodnote 11.177,00 €. 
Vzhl'adom na nepriaznivé zimné pocasie mesto vykonalo bezodkladné opatrenia a otvorilo 
obcanom bez prístresia moznost' prenocovania v „provizórnej" nocl'ahárni, kde bezplatne 
zabezpecilo ubytovanie, osatenie a moznost' dodrzania hygieny v stredisku osobnej hygieny 
pre 10 klientov, ktorych zterénu priniesli príslusníci Mestskej polície v Komárne atakto sa 
podarilo predíst' tragickym udalostiam - ohrozeniu zivota najzranitel'nejsích skupín 
obyvatel'ov - bezdomovcov. Ubytovanie bolo pre nich zabezpecené pocas zimy v období od 
20.12.2013 do 08.03.2014. 
Mnohí odkázaní boli monitorovaní vteréne, priebezne sa im zabezpecovalo teplé osatenie, 
teplá strava a sociálne poradenstvo. 
Mesto v období od 15.01.2014 do 14.03.2014 zabezpecilo a poskytlo denne bezplatnú teplú 
stravu pre 28 v útulku ubytovanych obcanov zo skolskej jedálne na Pohranicnej ul. 
v Komárne, hodnotu obedov 2.359,84 eur hradilo mesto v plnej vyske. Okrem mesta pomohli 
odkázanym aj dobrovol'níci a Charita Komárno. 

7.16.7 Rozvoj sociálnych sluzieb 
Rozvoj sociálnych sluzieb o nővé, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom 
c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách v znení neskorsích predpisov. 
V rámci starostlivosti o odkázanych obcanov Komárna, mesto od roku 2010 poskytuje 
prepravnú sluzbu prostredníctvom sociálneho taxíka. Pomáha tym seniorom a t'azko 
zdravotné postihnutym obcanom s obmedzenou hybnost'ou a imobilnym obcanom, ktorym 
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preprava spösobuje problémy, alebo ktorí nemajú moznost' dopravit' sa autóm napr. 
k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vysetrenia, kontroly alebo na kultúrne, 
spolocenské a sportové podujatia. Mözu túto sociálnu sluzbu vyuzit' aj voziökári, ked'ze 
vozidlo je speciálne uspösobené na prepravu osöb so zdravotnym obmedzením a vybavené 
nájazdovou rampou pre vozíky. V roku 2014 o túto sociálnu sluzbu obcania mesta ziadali 
v 168 -ich prípadoch. Záujem o túto sociálnu sluzbu v minulom roku znacne poklesol a to 
jednak zdövodu, ze v meste je enormne vysoky pocet taxíkov a prebieha medzi nimi 
konkurencny boj, co má za následok vel'mi nízke ceny poskytovanych sluzieb, ako aj z toho 
dövodu, ze sofér sociálneho taxíka v case od 10.30 hod. do 13.00 - 13.15 hod. roznása 
obedy pre opatrovanych obcanov. 
Koncom roka 2014 mesto zakúpilo poloautomatickú prácku pre útulok pre bezdomovcov 
v hodnote 990,- eur, cím rozsiruje svoje sociálne sluzby o moznost' prania bielizne aj pre 
bezdomovcov mesta. 
V súlade so zákonom c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách v znení neskorsích 
predpisov poziadalo v roku 2014 o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluzbu v zariadení 
pre seniorov 205 ziadatel'ov, o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluzbu v dennom 
stacionári 3 ziadatelia a 2 ziadatelia o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluzbu 
v zariadení opatrovatel'skej sluzby, ktorym podl'a zákona bol vyhotoveny a vydany posudok 
a rozhodnutie o odkázanosti na ziadanú soc. sluzbu. 

7.16.8 Terénna sociálna práca 
Nakol'ko sa na území mesta Komárno za poslednych niekol'ko rokov zacal prejavovaf stále 
vypuklejsie problém segregovanych skupín, z tohto dövodu mesto v októbri roku 2011 
zriadilo pracovné miesto sociálneho terénneho pracovníka, ktory má za úlohu prácu s l'ud'mi 
ztychto skupín. V minulom roku od 15. júna 2014 na obdobie dvoch rokov mesto prijalo a 
zamestnáva d'alsích 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 asistentov terénnych sociálnych 
pracovníkov v rámci úspesného projektu s názvom „Terénna sociálna práca v Komárne", 
ktorá je realizovaná vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operacného 
programú Zamestnanost' a sociálna inklúzia. Mesto takto získalo nenávratny financny 
príspevok vo vyske 130 463,12 eur. Do konca roka 2014 prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce sa vyhl'adalo 690 klientov z lokalít, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym vylúcením: 
Vel'ky Harcas, Kava, Lándor, Nová Stráz - Sváty Pavol, Vadas, Cerhát a priamo v Komárne 
je to sídlisko I. a II., najmá Zváracská ul. a Sústruznícka ul.. Ciel'ovymi skupinami boli najmá 
deti a mládez (záskoláctvo), l'udia bez domova, uzívatelia návykovych látok, osoby pracujúce 
v sexbiznise, starí, osamelí l'udia, vylúcené komunity a osoby po vykone trestu odhatia 
slobody. Pocas realizácie projektu sa osvedcila spolupráca s regionálnymi neziskovymi 
organizáciami. Neoddelitel'nou súcast'ou práce terénnych sociálnych pracovníkov bola aj 
spolupráca s röznymi neziskovymi organizáciami, nadáciami, obcianskymi zdruzeniami a 
nestátnymi organizáciami, ktorych poslaním je pomöct' obcanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
(Charita n.o. Komárno, Oz Porté, Nadácia Otvorenej Spolocnosti, Equity n.o., Reformovaná 
krest'anská cirkev v Komárne, Katolická cirkev v Komárne). 

7.16.9 Komunitny plán sociálnych sluzieb 
V roku 2013 bol vypracovany Komunitny plán sociálnych sluzieb mesta Komárno na roky 
2013-2015. Po schválení v mestskom zastupitel'stve bol spracovany Realizacny plán ku 
komunitnému plánu na rok 2013 - v minulom roku na rok 2014. 
Zaciatkom roka 2014 v súlade so schválenym komunitnym plánom bol vypracovany aj 
Adresár poskytovatel'ov sociálnych sluzieb na území mesta Komárna a blízkeho okolia, 
ktorá je pravidelne aktualizovaná a nachádza sa na webovej stránke mesta Komárno. 

44 



7.16.10 Opatrovatei'ská sluzba 
Príjmy: 35 461,20 eur 
Vydavky: 314 538,38 eur rozdiel - 279 077,18 eur 

V rámci Referátu opatrovatel'skej sluzby je zabezpecené : 
Poskytovaníe pomoci v domácnosti seniorov a Í Z P obcanov mesta, ktorí si pre 

nepriaznivy zdravotny stav a zlú sociálnu situáciu nedokázu zabezpecit' starostlivost' o svoju 
osobu a domácnost' v zmysle V Z N c. 2/2009 o poskytovaní sociálnych sluzieb, o spősobe 
a vyske úhrad za sociálne sluzby na území mesta Komárno v znení VZN c. 4/2010 a VZN c. 
10/2011. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutnych zivotnych úkonoch - osobná hygiena, 
pomoc pri obliekaní, pri pouzití W C , pri presune z a na invalidny vozík, kúpanie, donáska 
obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri piti, dohl'ad, pri nevyhnutnych prácach v domácnosti -
nákupy, upratovanie, pranie a zehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie 
rahajok, obeda, prípadne vecere a pri zabezpecení kontaktu so spolocenskym prostredím -
sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradnych zálezitostí, vychádzky. V súlade so 
zákonom c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách v znení neskorsích predpisov sa musí 
individuálne zistövat' odkázanost' kazdého ziadatel'a na opatrovaterskú sluzbu sociálnou 
a lekárskou posudkovou cinnost'ou, vysledkom ktorého je posudok a rozhodnutie 
o odkázanosti, resp. ne/odkázanosti na uvedenú sluzbu. V roku 2014 v súlade s uvedenym 
zákonom boli vyhotovené 38 posudky a 38 rozhodnutia o odkázanosti obcana na 
opatrovatel'skú sluzbu. Pocet opatrovanych osöb 85, pocet opatrovatel'ov ku koncu roka bol 
50 s plnym pracovnym úvázkom. Vekovy priemer obyvatel'stva v Komárne postupne starne, 
dősledkom coho narastá aj zvysená potreba starostlivosti o tento okruh odkázanych. 

Rozvoj opatrovatel'skej sluzby v meste Komárno 
Mesto Komárno v rámci poskytovania opatrovatel'skej sluzby zabezpecuje rozvoz teplej 
stravy pre t'azko zdravotné postihnutych obcanov a pre starsích obcanov, ktorí potrebujú 
pomoc inej osoby pri kazdodennych úkonoch. Pre plynuly a neprerusovany rozvoz teplej 
stravy pocas celého roka a pre zabezpecenie hygienickych podmienok aj pocas teplych 
mesiacoch, mesto Komárno od roku 2010 prevádzkuje nővé úzítkové vozidlo, dodatocne 
prestavané na izotermické. Tymto vozidlom mesto möze zabezpecit' rozvoz teplej stravy aj 
do periférnych castí mesta, aby ani táto cast' obyvatel'stva nebola vylúcená z poskytovania 
tejto sociálnej sluzby ako aj pre döchodcov, ktorí síce nepotrebujú celodennú opateru, ale 
príprava stravy je pre nich obt'azujúca 

Z príjmu podielovych daní v roku 2014, bolo vykázanych 511 281 eur tj. 6,82% 
na sociálne sluzby 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 cinnosti zabezpecovalo pát' hlavnych agend : 

I. Oblast' riesenia neplaticstva v mestskych nájomnych bytoch, a to vypoved'ami z nájmu 
bytu, vyzvami na vypratanie bytu, zalobami o vypratanie bytu na okresny a krajsky súd, 
exekúciami na vypratanie bytu, platobnymi rozkazmi na uhradenie nájomného a platobnymi 
rozkazmí na uhradenie nesplatenej casti ceny bytu. 

Vymozené pohl'adávky za rok 2014 celkom : 22 040,13 €. 

II. Oblast' rozvoja byvania s pridelením bytov : v tejto agende sa zabezpecuje evidovanie 
ziadostí o prenájom mestského bytu, evidovanie ziadostí o prenájom mestského bytu 
v DOU, pridelenie bytov pre ziadatel'ov z evidencie ziadatel'ov o prenájom bytu, 
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spracovanie súhlasov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu ako aj vypracovanie nájomnych 
zmlúv a ich dodatkov. V roku 2014 bolo pridelenych 39 bytov. 

III. Oblast' prédája bytov : hlavnou náplhou tejto agendy je vypracovanie zmlúv o prevode 
vlastníctva bytu podl'a zákona c. 182/1993 Z.z., vypracovanie návrhov na vklad do katastra 
nehnutel'ností, vypracovanie ziadostí o vymaz zálozného práva ako aj príprava podkladov 
na odpredaj bytov a rodinnych domov v majetku mesta podl'a § 9 zákona 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorsích predpisov obchodnou verejnou sút'azou, priamym 
predajom bytov a prevodom bytov z dövodu hodného osobitného zretel'a. 

IV. Oblast' správa bytov , najrozsiahlejsia agenda oddelenia, ktorá zabezpecuje úctovné 
spravovanie mestskych nájomnych bytov a to vypracovanie a evidencia predpisov 
zálohovych platieb za nájom a za sluzby poskytované s uzívaním bytu, vypracovanie a 
evidencia predpisov záloh za nájom a za sluzby poskytované s uzívaním bytu pre vsetky 
v priebehu roka pridelené byty, pre vsetky predlzenia zmlúv o nájme bytu a pre vsetky 
vzájomné vymeny bytu, sledovanie a identifikácia mesacnych platieb za nájom a za sluzby 
poskytované s uzívaním bytu kazdého nájomníka, vypracovanie riadnych a opravnych 
rocnych vyúctovaní za sluzby poskytované s uzívaním bytu za rok, spolupráca 
s Obvodnym úradom v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného potrebného 
k poskytovaniu príspevku na byvanie. 
V súcasnosti Oddelenie správy bytového fondu spolupracuje so 8-imi správcovskymi 
spolocnost'ami. V tejto oblasti je zabezpecované : poskytovaníe mesacnych záloh do fondu 
prevádzky, údrzby a opráv a za sluzby poskytované s byvaním, úhrada faktúr na odmenu 
správcu ako aj odsúhlasenie a usporiadanie rocnych vyúctovaní nákladov za sluzby 
poskytované s uzívaním bytu so správcami mestskych bytov. 

V. Oblast' agendy sem patria vybavovanie röznych písomností a st'azností. 

Plnenie rozpoctu Oddelenia správy bytového fondu 

7.17.1 Nájomné za mestské byty 
Príjem za nájomné - mestské byty v roku 2014: 
Rozpoce t : 6 1 3 1 5 0 € 
Skutocnost ' : 420 551, 72 € 
Plnenie rozpoctu : 68,6 % 

Neplnenie rozpoctu v casti príjmov spösobuje pretrvávajúci stav neplaticstva v mestskych 
bytoch, hlavne u neprispösobivych nájomníkov a nájomníkov v náhradnych bytoch ( Ul. 
rol'níckej skoly 4 9 - 5 1 , Vel'ky Harcás 61 - I. a II. etapa). V priebehu roka 2014 ziadatel'om 
o prenájom mestského bytu v zmysle VZN c. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorsích predpisov a v súlade s Vynosom Ministerstva vystavby 
a regionálneho rozvoja S R c. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj byvania boli 
Mestskym zastupitel'stvom v Komárne pridelené byty na adresách Ul. rol'níckej skoly 49-51 
a Vel'ky Harcás 61 v Komárne, viacerí ziadatelia o prenájom mestského bytu odmietli 
uzatvorit' zmluvu o nájme prideleného bytu. V rozpocte ako plánovany príjem je uvedeny 
maximálny rocny predpis nájomného a za sluzby poskytované s uzívaním bytu, co by bolo 
mozné dosiahnut' iba pri 100 %-nej obsadenosti kazdého bytu a za cely kalendárny rok. 
Pridelenie bytov prebieha podl'a Vseobecne závázného nariadenia Mesta Komárno c. 
6/2011, kazdé nővé pridelenie bytu podlieha súhlasu Mestského zastupitel'stva v Komárne, 
teda uvol'nené byty nie sú okamzite obsadené, v niektorych prípadoch sú mesiace prázdne. 
Za tento cas nájomné a preddavky za sluzby poskytované s uzívaním bytu za ne uhrádzané 
nie je, na druhej strane mesto ako vlastník je povinné v zmysle platnych právnych predpisov 
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platit' preddavky za sluzby, preddavky do fondu prevádzky, údrzby a opráv a za správu na 
úcet jednotlivych bytovych domov. 

7.17.2 Odpredaj bytov 
a) podra zákona 182/1993 Z.z. 
Príjem z prevodu mestskych bytov v roku 2014 : 
R o z p o c e t : 5 000 € 
Skutocnost': 3 772,43 € 
Plnenie rozpoctu : 75,4 % 

V priebehu roka 2014 z platiacich nájomníkov v zmysle zák. 182/1993 Z.z. ovlastníctve 
bytov a nebytovych priestorov v znení neskorsích predpisov prejavili záujem o odkúpenie 
nimi uzívaného mestského bytu do osobného vlastníctva len 4, d'alej, v tejto rozpoctovej 
polozke sú zúctované aj platby za nespíatenú cast' ceny bytu ako aj splátky ceny 
v predoslych rokoch predanych bytov. 

b) predaj vomych bytov a rodinnych domov podra zákona c. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorsích predpisov 

Príjem z prevodu mestskych bytov a rodinnych domov v roku 2014 : 
Rozpocet : 65 000 € 
Skutocnost': 10 444,00 € 
Plnenie rozpoctu : 16,1 % 

V roku 2014 bolo vyhlásenych 5 obchodnych verejnych sút'azí na odpredaj 5 vol'nych bytov. 
Bol odpredany len 1 byt v celkovej hodnote 10 444,00 €. 

Vydavková cast' : 

Rozpocet : 478 412 € 
Skutocnost': 442 963,2576 € 
Plnenie rozpoctu : 92,6 % 

V zmysle § 10 ods. (1) a (6) zákona c. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytovych priestorov 
v znení neskorsích predpisov Mesto Komárno ako vlastník nájomnych bytov je povinné 
v súlade so zmluvou o vykone správy poukazovat' preddavky mesacne vopred do fondu 
prevádzky, údrzby a opráv a úhrady za poskytované sluzby. Dalej, v zmysle Obcianskeho 
zákonníka mesto ako vlastník je povinné vykonat vsetky opravy bytov a nebytovych 
priestorov za úcelom udriat' byty v stave spösobilom na byvanie a odstránit' havarijné stavy. 
Vsetky vydavky sú v súlade so zmluvami o vykone správy uzatvorenymi medzi mestom 
a správcami jednotlivych bytovych domov a v súlade so schválenym programovym 
rozpoctom mesta na rok 2014. 
Vysku mesacnych preddavkov urcujú správcovia jednotlivych bytovych domov. § 8a ods. (2) 
citovaného zákona ukladá správcom do 31. mája nasledujúceho roka predlozit' vlastníkom 
bytov a nebytovych priestorov vyúctovanie pouzitia FPÚaO a úhrad za plnenia rozúctované 
na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Z uvedeného vyplyva, ze v súcasnosti je 
mozné hodnotit' rozpocet za rok 2014 na strane cerpanie rozpoctu z hl'adiska vysky 
poskytnutych preddavkov, na strane plnenia rozpoctu z hl'adiska uhrádzania správcami 
predpísanych preddavkov nájomníkmi. Skutocné vydavky a príjmy mesta súvisiace s 
nájmom bytov budú zrejmé az v priebehu mesiacov jún - júl 2015 po obdrzaní konecnych 
vyúctovaní nákladov na sluzby spojené s uzívaním nájomnych bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno od jednotlivych správcov bytovych domov. 
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Príjmy nájomné za mestské byty - skutocnost' 420 551,72 eur 
Vydavky na prevádzku bytov - skutocnost' 544 935,89 eur 

Bytové oddelenie 442 963,25 
Splátky úrokov éFRB 35 694,29 
Splátky úveru ŐFRB 66 278.35 
Vydavky spolu za mestské byty 544 935,89 

Rozdiel celkom -124 384,17 eur 

7.18 Územné plánovanie 

7.18.1 Zmeny a doplnky 
V roku 2014 prebiehalo obstarávanie Zmien a doplnkov územnoplánovacie 

dokumentácie ÚPN mesta Komárno c. 8/2012. Obstarávanie bolo zahájené v zmysle 
uznesenia c. 603/2012 Mestského zastupitel'stva v Komárne, Tymto uznesením bola 
schválená tzv. „Spolocná stratégia" miest Komárno a Komárom, ktorá bola vypracovaná 
v rámci projektu cezhranicnej spolupráce. V Spolocnej stratégii boli urcené problematické 
casti obidvoch miest - teda tie lokality, kde je potrebné urobit' zmeny v Územnych plánoch 
miest kvőli spolocného smerovania ich územného rozvoja, spracované samostatne v oboch 
mestách v súlade s platnymi legislatívami státov. Obstarávanie zabezpecilo Mesto Komárno 
cez odborné spösobilé osoby v zamestnaní mesta. 

V tomto roku boli tiez pripravené d'alsie zmeny a doplnky, ktorych obstarávanie bude 
prebiehaf v r.2015. 

7.18.2 Drobná architektúra 
U detskych ihrísk boli opravy a udrziavacie práce, ich pocet sa nemenilo, boli 

umiestnené 3 basketbalové zostavy. Lavicky pribudli v pocte 10, a boli vykonané opravy 
a priebezná údrzba jestvujúcich hlavne nátermi. Smetné kose pribudli v pocte 6 a bola 
priebezne vykonávaná údrzba jestvujúcich. 

7.19 Investicné akcie zrealizované v roku 2014 

V súlade so schválenym rozpoctom mesta na rok 2014 boli realizované, resp. 
dokoncené, alebo zacaté nasledovné stavebné investicné akcie: 

- Cyklotrasa Komárno - Kravany nad Dunajom - realizované v rámci zdruzenych 
investícii s financnou podporou európskych zdrojov, vd'aka úspesného projektu Pons 
Danubii EGTC, trasa v dízke 28 km. 
Cyklotrasa Komárno - Kolárovo - realizované v rámci zdruzenych investícii 
s financnou podporou európskych zdrojov, vd'aka úspesného projektu Pons Danubii 
E G T C , trasa v dízke 17,3 km. 

- ZŐ Móra Jókaiho, ul-Mieru - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za 
úcelom dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 

- ZŐ Rozmarínova -predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
ZS Práce - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 

- MŐ Eötvösa 48 - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
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MS Eötvösa 64 - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
MS ul. Kapitánova - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
MS ul. K. Kacza c. 33 - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za 
úcelom dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
ZS ul. Pohranicná „Rekonstrukcia sociálnych zariadení" - v rámci projektu formou 
dotácie boli obnovené sociálne zariadenia. 
ZS Komenského - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
Z S Eötvösa - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
MS Mieru - predmetom bola vymena vyplní otvorov casti budovy za úcelom 
dosiahnutia energetickej hospodárnosti. 
Rekonstrukcia hygienickych zariadení budovy MsKS - prebehla rekonstrukcia casti 
zastaralych hygienickych zariadení v prízemnej casti budovy. 
Riesenie medziblokovych komunikácií - ul. Kosická - bola vybudovaná 1. etapa 
medziblokového priestoru s vystavbou chodníka a 22 parkovacích státí. 
Parkovacie plochy Ul. Budovatel'ská, E.B. Lukáca, Ul. pri panoráme - boli 
vybudované parkoviská medzi obytnymi domami v pocte 27 státí a riesilo sa aj 
odvádzanie dazdövej vody. 
Ciastocná rekonstrukcia Kapitánova ulica - bol osadeny novy asfaltobetónovy 
koberec na cast' ulice o vymere 340 m2. 
Projekt ciastocnej rekonstrukcie krizovatky Komenského - Rákocziho - bola 
spracovaná dokumentácia na vytvorenie odbocovacieho pruhu na Ul.Komenského 
a rekonstrukciu svetelného signalizacného zariadenia pre vylepsenie dopravnej 
situácie v lokalite. 
Projekt na rekonstrukciu bazénov na Termálnom kúpalisku - Bola vypracovaná 
projektová dokumentácia pre nutnú obnovu bazénov. 
Parkoviská pre osobné autá na II. sídlisku Zváracská 1- 9 - boli vybudované 
parkovacie plochy pre vylepsenie dopravnej situácie medziblokového priestoru, pocet 
státí 9. 
Kontajnerové stanoviste Dvorská, Zváracská 24 - vybudované ohradené stanoviste 
na betónovom základe pre kontajnery. 
Kultúrny dom Kava - rekonstrukcia kotolne -vymena zastaralého kotla a oprava 
komína. 
Cintorínsky rad -vyznacen ie parkovísk a odd. parkoviská od chodníka-vyznacené 
parkovacie miesta a fyzicky oddelené od chodníka, aj so zvislym dopravnym 
znacením. 
Rozsírenie parkovísk na Palatínovej ulici - vystavba parkovacích plöch v pocte 37 
kolmych státí pre osobné automobily s prístupovou komunikáciou pre zlepsenie 
dopravnej situácie obyvatel'ov. 
Vybudovanie kontajnerového stanovist'a Dunajské nábrezie c. 24-38 - Boli 
vybudované kontajnerové stanovistia na Dunajskom nábrezí v pocte 2, kde na 
pövodnych miestach boli vytvorené parkoviská, prispievajú zlepseniu obytného 
prostredia v lokalite. 

Vytvorenie parkovacích miest - sídlisko Basty - na mieste pövodnej manipulacnej 
plochy vytvorené parkovisko z ekotvárníc pre riesenie moznosti parkovania pre 
obyvatel'ov sídliska. 
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7.20 Plán investícii na rok 2015 a d'alsie roky 

Z hlavnych investicnych akcií, ktoré chce mesto zrealizovat' v d'arsích rokoch 
vyberáme: 
Rekonstrukcia strechy kasárne v Novej pevnosti 
Nákup ortofotomapy, spracovanie P H S R , spracovanie nového ÚPN mesta 
PD a rekonstrukcia vnútornych priestorov zupného domu 
Rekonstrukcia krizovatky Zámoryho-Frantiskánov 
Rekonstrukcia fontán 
Rozsírenie parkovísk a spevnenych plőch na sídliskách mesta 
Stavebné úpravy telocvicne na Ul.slobody - UMZ c. 1668/2014 
Prestavba krizovatky Komenského-Rákócziho 
Prepoj. UI.Etövösa so zjazdom zo st.cesty I/63- projekt a realizácia 
Rekonstrukcia krizovatky Tabaková-Elektrárenská 
Rekonstrukcia Dunajskej ul. a osvetlenia 
Rekonstrukcia MK medzi ul.Jókaiho a Frantiskánov 
Vybudovanie MK Lesná - ll.etapa 
Rekonstrukcia MK Biskupa Királya - l.etapa 
Projekt a dostavba chodníkov na sídl.Basty 
Projekt a rekonstrukcia Jókaiho ul. 
Projekt a rekonstrukcia plynárenskej a potocnej ul. 
Projekt a rozsírenie verejného osvetlenia v Novej osade 
Rekonstrukcia okién a fasády DP-vychodné krídlo 
Projekt a rekonstrukcia Podzáhradná 
Rekonstrukcia MK - ul.priatel'stva 
Rekonstrukcia obytnych domov, ul. Spitálska 12-14, Gazd. 4-6 
Vystavba medziblokového priestoru Kosická -ll.etapa 
Rekonstrukcia hyg.zariadení v Detskom parku 
Vystavba kontajnerovych stanovíst' (Mestianska, Hviezdna, atd) 
Rekonstrukcia bazénov Termálneho kúpaliska 
Rekonstrukcia Ul.Vefky rad - nová asfaltová vrstva 
Projekt a rekonstrukcia budovy polikliniky 
Projekt a rekonstrukcia strechy Zichyho paláca 
Projekt a rekonstrukcia fasády zupného domu 
Zateplenie strechy a fasády a vymena okién Novej budovy MsÚ 
Projekt cyklotrasy Komárno - vnútorné mesto 
Vystavba chodníka a odvodnenie v Hadovciach 
Vystavba chodníka ul. Hviezdna 
Odvodnenie v Zichyho dvore 
Odvodnenie prístupovej cesty pred C V C 
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8 Predpokladany budúci vyvoj cinnosti 

Mesto Komárno, bude aj v budúcom kalendárnom roku uskutochovat' vsetky úlohy súvisiace 
so správou mesta a jeho majetku, bude vykonávat' úlohy súvisiace s riadnym hospodárením 
a bude rozhodovat' vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a taktiez bude 
vykonávat' ich správu. 
Mesto Komárno nemá organizacnú zlozku vzahranicí a v roku 2014 sme nemali ziadne 
náklady na cinnost' v oblasti vyvoja a vyskumu. Vplyv na zivotné prostredie nie je negatívny. 

9 Udalosti osobitného vyznamu po skoncení úctovného 
obdobia 

Mesto Komárno nezaznamenalo ziadnu udalost' osobitného vyznamu po skoncení 
úctovného obdobia. 

V Komárne dha 30. marca 2015 

Schválil: vedúci EO 
Ing. Bohumír Kóha 

Schválil: povereny prednosta MsÚ 
Ing. Bohumír Kóha 

Ing. Stubendek László 
primátor mesta 
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