UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 26. APRÍLA 2021

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

1198/2021
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

Mgr. Tímea Szénássy ,
Mgr. Magdaléna Tárnok.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1199/2021
uznesenie
k návrhu programu 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. apríla 2021
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Návrh na uznesenie k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1121/2021 k žiadosti o predaj
pozemku a uznesenia č. 1152/2021, ktorým sa mení uznesenie č. 1121/2021
5. Návrh na uznesenie na poskytnutie účelovej dotácie
6. Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavba školy na nájomný bytový dom)
7. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
8. Žiadosti o súhlas s umiestnením celoročnej letnej terasy
9. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácií COMORRA
SERVIS
10. Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Finančnej komisie
11. Návrh na zmenu územného plánu
12. Rôzne
13. Záver

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1200/2021
uznesenie
k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.03.2021
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.03.2021.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1201/2021
uznesenie
k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1121/2021 k žiadosti o predaj
pozemku a uznesenia č. 1152/2021, ktorým sa mení uznesenie č. 1121/2021
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje zrušenie
obchodnej verejnej súťaže mesta Komárno na predaj nehnuteľnosti – pozemku vo
vlastníctve mesta Komárno a to novovytvorenej parcely registra „C“ č. 132/13 o výmere
1399 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom
č. 35974672-19/2021 zo dňa 14.01.2021, z parcely registra „C“ č. 132/13 o výmere
1498 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou 100 % podľa platnej BDÚ (53,50 eur/ m2) 74.846,50eur
(1399 m2) ako najnižším podaním, vyhlásenej na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 1121/2021 k žiadosti o predaj pozemku zo dňa 04.02.2021
a uznesenia č. 1152/2021, ktorým sa mení uznesenie č. 1121/2021 z 23. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 04.02.2021 zo dňa 18.03.2021
B/ schvaľuje
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1121/2021 zo dňa
04.02.2021 ohľadom predaja pozemku – novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 132/13
o výmere 1399 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým
plánom č. 35974672-19/2021 zo dňa 14.01.2021, z parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere
1498 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno a uznesenia č. 1152/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým sa menilo uznesenie č.
1121/2021
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
uverejniť zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže podľa bodu A/ spôsobom, akým
boli vyhlásené podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Termín: bezodkladne po podpise uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1202/2021
uznesenie
na poskytnutie účelovej dotácie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
žiadosť volejbalového klubu „VK Spartak UJS Komárno“ o poskytnutie účelovej dotácie na
rok 2021, na nákup motorového vozidla – mikrobusu,
B/ schvaľuje
1. poskytnutie účelovej dotácie pre volejbalový klub Spartak UJS Komárno vo výške
10 000,00 eur
2. zmenu Programového rozpočtu na rok 2021, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
a) zníženie bežných výdavkov, program 5.9., odd. 08, položka 637 002 – konkurzy
súťaže, o sumu 10 000,00 eur,
b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 08, položka 723 – účelová
dotácia pre VK Spartak UJS Komárno, na kúpu mikrobusu, o sumu 10 000,00 eur
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/tohto uznesenia do Programového rozpočtu
mesta Komárno na rok 2021.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1203/2021
uznesenie
k návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby bývalej školy na nájomný bytový
dom)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na Prestavbu budovy
školy na nájomný bytový dom s 14 b.j.- Komárno Nová Stráž.

B/

schvaľuje
1. Investičný zámer obstaranie Prestavby budovy školy na nájomný bytový dom s 14
b.j.- Komárno Nová Stráž ozn. SO-01, ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom Vikartovským
schválenou v stavebnom konaní č. 188/SÚ/2021BR-2 zo dňa 23.04.2021
s právoplatnosťou dňa 12.05.2021,
2. Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení
SO-02 Vodovodná prípojka, SO-03 Kanalizačná prípojka, SO-04 Pripojovací
plynovod, SO-05 Elektrická prípojka, SO-06 Spevnené plochy a SO-08 Verejné
osvetlenie, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno časť Nová Stráž
zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom Vikartovským schválenou
v stavebnom konaní č. 188/SÚ/2021BR-2 zo dňa 23.04.2021 s právoplatnosťou dňa
12.05.2021 – objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05,SO-06 a SO-08,
3. Účel výstavby „Prestavba budovy školy na nájomný bytový dom s 14 b.j. – Komárno
Nová Stráž “ ozn. SO-01 na parcelách č. 1712/237 a 1712/82 v katastrálnom území
Nová Stráž vedených na LV č. 934 za cenu vo výške
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- Výstavba nájomného bytového domu s 14 b.j.
Spolu

27.540,00 € s DPH
694.367,76 € s DPH
721.907,76 € s DPH

na základe Zmluvy o dielo č. 0301/2021 zo dňa 16.3.2021 uzavretej so zhotoviteľom
TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno, IČO: 31429220,
zverejnenej na webovom sídle mesta dňom 19.03.2021 a v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom Vikartovským
a schválenou v stavebnom konaní č. 188/SÚ/2021BR-2 zo dňa 23.04.2021
s právoplatnosťou dňa 12.05.2021,
4. Účel výstavby súvisiacej technickej vybavenosti SO-02 Vodovodná prípojka, SO-03
Kanalizačná prípojka, SO-04 Pripojovací plynovod, SO-05 Elektrická prípojka, SO-06
Spevnené plochy a SO-08 Verejné osvetlenie na parcelách č.1712/237,1712/82
v katastrálnom území Nová Stráž vedených na LV č. 934 na základe Zmluvy o dielo
č. 0301/2021 zo dňa 16.3.2021 uzavretej so zhotoviteľom TONEX, spol. s r.o.,
Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno, IČO: 31429220, zverejnenej na webovom
sídle obce dňom 19.03.2021 za cenu vo výške 30.840,00 € s DPH v súlade
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s projektovou dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A,
945 04 Komárno časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom
Vikartovským a schválenou v stavebnom konaní č. 188/SÚ/2021BR-2 zo dňa
23.04.2021 s právoplatnosťou 12.05.2021 – objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO05,SO-06 a SO-08.
5. Spôsob financovania výstavby nájomných bytov v bytovom dome:
a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% z ceny
t.j. 433.140,00 € s DPH,
b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40%
z ceny t.j. 288.760,00 € s DPH,
c) vlastné zdroje mesta vo výške 7,76 € s DPH.
6. Spôsob financovania výstavby súvisiacej technickej vybavenosti SO-02 Vodovodná
prípojka, SO-03 Kanalizačná prípojka, SO-04 Pripojovací plynovod, SO-05 Elektrická
prípojka, SO-06 Spevnené plochy
a SO - 08 Verejné osvetlenie vo výške
30.840,00 € s DPH z vlastného rozpočtu mesta, z úveru ŠFRB a dotácie Ministerstva
dopravy a výstavby SR v nasledovnom členení:
Pre objekty SO-02, SO-03, SO-06 a SO-08
a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 20.130,00 € s DPH,
b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške
8.370,00 € s DPH,
c) vlastné zdroje z rozpočtu mesta vo výške 1.391,03 € s DPH.
Pre objekty SO-04 a SO-05
a) vlastné zdroje z rozpočtu mesta vo výške 948,97 € s DPH.
7. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov vo výške
7,76 € s DPH z rozpočtu mesta,
8. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu súvisiacej technickej
vybavenosti vo výške 2.340,00 € s DPH z rozpočtu mesta,
9. Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB bankovou zárukou vystavenou na sumu
-

časť „Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom s 14 b.j.“ - 433.140,00 eur

-

časť technická vybavenosť k „Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom s 14
b.j.“ – 30.840,00 eur
od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo
2310/B za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

10. Zapracovanie splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta
počas trvania zmluvného vzťahu zo Štátnym fondom rozvoja bývania,
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11. Záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce a
zabezpečenie splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti,
12. Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
13. Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej životnosti bytovej
budovy,
14. Záväzok mesta zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky,
15. Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomný bytový dom vrátane pozemkov,
obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,
16. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov vrátane
technickej vybavenosti podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky,
17. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov vrátane
technickej vybavenosti podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
18. Investičný zámer a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými
vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti a vyčlení výšku vlastných
zdrojov z rozpočtu mesta na finančné krytie obstarávacích nákladov na realizáciu
stavby.
C) žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na projekt „Prestavba
budovy školy na Nájomný bytový dom s 14 b.j. – Komárno Nová Stráž“.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1204/2021
uznesenie
k návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby bývalej školy na nájomný bytový
dom)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A) berie na vedomie
a) dôvodovú k Návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby bývalej školy na
nájomný bytový dom) so zdôvodnením potreby vystavenia záväznej zmluvy
o úverovom rámci na záruky,
b) stanovisko HK k prijatiu úveru zo ŠFRB a Zmluve o úverovom rámci na bankové
záruky v roku 2021.
B) schvaľuje
1. prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške. 433.140,00 eur s DPH na
financovanie prestavby budovy školy na nájomný bytový dom s 14 b.j.- Komárno Nová
Stráž podľa všeobecných podmienok prijatia úveru ŠFRB,
2. prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 20.130,00 eur s DPH na
financovania výstavby súvisiacej technickej vybavenosti k prestavbe budovy školy na
nájomný bytový dom s 14 b.j.- Komárno Nová Stráž podľa všeobecných podmienok
prijatia úveru ŠFRB,
3. prijatie úverového rámca na bankové záruky so základnými podmienkami:
a)
b)
c)
d)

výška úverového rámca do 470 000,00 eur,
bez zabezpečenia,
bez povinnosti viesť platobný styk s bankou,
poplatok za prípravu a vystavenie zmluvnej dokumentácie 0,05% zo sumy úverového
rámca,
e) poplatok za vystavené záruky vo výške 0,06% za štvrťrok resp. 0,24% p.a.,
f) s platnosťou vystavených záruk najneskôr do 30.06.2023 alebo do termínu
kolaudácie a zapísanie záložného práva k bytovému domu v prospech ŠFRB
od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,

C) žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
postupovať a podpísať všetky potrebné dokumenty k prijatiu úveru zo ŠFRB a zmluvy
o úverovom rámci na bankové záruky v zmysle bodu B) tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1205/2021
uznesenie
k návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby bývalej školy na nájomný bytový
dom)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií, povolené prekročenie kapitálových príjmov
a povolené prekročenie kapitálových výdavkov nasledovne:
a) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 514 002 – úver zo ŠFRB na
prestavbu školy na bytový dom v Novej Stráži, o sumu 433 140,00 eur,
b) zvýšenie kapitálových príjmov, položka 320 - dotácia z Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, o sumu 288 760,00 eur
c) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 – prevod finančných
prostriedkov z fondu rozvoja bývania o sumu 8,00 eur,
d) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3 odd. 09., položka 716 –
projektová dokumentácia prestavby školy na bytový dom v Novej Stráži ,
o sumu 27 540,00 eur
e) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3 odd. 09., položka 717 – prestavba
školy na bytový dom v Novej Stráži o sumu 694 368,00 eur
2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií, povolené prekročenie kapitálových príjmov
a povolené prekročenie kapitálových výdavkov nasledovne:
a) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 514 002 – úver zo ŠFRB na
technickú vybavenosť 14 b.j., o sumu 20 130,00 eur,
b) zvýšenie kapitálových príjmov, položka 320 - dotácia z Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, o sumu 8 370,00 eur
c) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 – prevod finančných
prostriedkov z fondu rozvoja bývania, o sumu 2 340,00 eur,
d) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3 odd. 09., položka 717 – prestavba
školy na bytový dom v Novej Stráži - technická vybavenosť, o sumu 30 840,00
eur
3. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií, a povolené prekročenie výdavkových finančných
operácií nasledovne:
a) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 – prevod finančných
prostriedkov z fondu rozvoja bývania, o sumu 6 000,00 eur,
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b) zvýšenie výdavkových finančných operácií, program 1.5 odd. 01., položka 821
007 – splátka úveru ŠFRB, o sumu 6 000,00 eur,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2021,
2) zabezpečiť vyčlenenie potrebnej čiastky z rozpočtu mesta Komárno na splácanie
úveru zo ŠFRB v zmysle platnej zmluvy o úvere zo ŠFRB a pravidelné splácanie
záväzku v požadovanej výške dvanásťkrát ročne počas celého trvania zmluvného
vzťahu so ŠFRB.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1206/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Carpathia cafe s.r.o., IČO:45 911 479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27789/N
Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 5 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
p.č. 72 rozloha: 90 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

12

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27. apríla 2021

UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 26. APRÍLA 2021

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

1207/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Wolf De Luxxe s.r.o, IČO: 47 487 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 35764/N
Sídlo: ul. biskupa Királya 2844/29, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. Gen.Klapku č.7, 945 01 Komárno
Z p.č.: 951 rozloha LT: 36 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

13

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27. apríla 2021

UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 26. APRÍLA 2021

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

1208/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
HE-HOLDING s. r. o., IČO: 50 505 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č. 114215/B
Sídlo:Jelenia 1 811 05 Bratislava – Staré Mesto
Letná terasa: Palatínova ul. 25A 945 01 Komárno
Z p.č.:1904 rozloha LT: 40 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1209/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
KÁVY SVETA Komárno, s.r.o., IČO:52 291 499, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 47790/N a v Živnostenskom registri Okresného úradu
Komárno, č. živn. reg. 410-33615, sídlo: Nám.gen. Klapku č. 5, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.5, 945 01 Komárno
Z p.č. 951 rozloha LT: 25 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1210/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
ALLGRAFIT s.r.o., IČO:44 014 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 21709/N, Sídlo: Kapitánova ul. 4/23, 945 01 Komárno
Letná terasa: Vnútorná Okružná 3600, 945 01 Komárno
Z p.č. 964/1 rozloha LT: 23 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1211/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
WIN Komárno s.r.o., IČO: 46 479 368, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30542/N, Sídlo: Baštová ul.2809/59 945 01 Komárno
Letná terasa: Župná 12, 945 01 Komárno
Z p.č. 1852 rozloha LT: 24 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1212/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Baltazár Ryšavý - Boldi., IČO: 40 175 111, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živn.reg.:401-11786, miesto podnikania: Čalovec 43, 946 02
Letná terasa: Župná 16, 945 01 Komárno
Z p.č. 1852 rozloha LT: 36 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1213/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Tünde Szkukáleková, IČO: 52 440 311, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živn.reg.:410-33911, miesto podnikania: Violín 74, 946 02 Čalovec
Letná terasa: Nádvorie Európy č.5, Holandský dom 945 01 Komárno
Z p.č. 29/3 rozloha LT: 28 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1214/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Bona – ex, s.r.o., IČO: 36 807 737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka č. 20323/N, Sídlo: Nová Osada 50, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 9, 945 01 Komárno
Z p.č. 951 rozloha LT: 63 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1215/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Bona – ex, s.r.o., IČO: 36 807 737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka č. 20323/N, Sídlo: Nová Osada 50, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nová Osada 50, 945 01 Komárno
Z p.č. 9447 rozloha LT: 140 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1216/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Monika Bálintová, IČO: 52 008 461, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
Komárno,č. živn.reg.: 410-32946, Miesto podnikania: Á. Fesztyho 1445/2, 947 01 Hurbanovo
Letná terasa: Jókaiho 28/19, 945 01 Komárno
Z p.č. 568/1 rozloha LT: 9 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1217/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
DM fun, spol. s r.o., IČO: 44 094 655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka č. 22187/N, v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, č.
živn.reg.: 410-19835, Sídlo: E. B. Lukáča 1355, 945 01 Komárno
Letná terasa: Mŕtve rameno Váhu, 945 01 Komárno
Z p.č. 9447 rozloha LT: 150 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno,
3. Chov a držba hospodárskych a spoločenských zvierat, zriadenie a prevádzka
externých stanovíšť na prípravu jedál (vonkajší gril, ohnisko atď.), skladovanie
palivového dreva a iných materiálov na vymedzenej ploche terasy nie je povolený.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1218/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
VIKING Group s.r.o., IČO: 35 949 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 16977/N, Miesto podnikania: Palatínova 14, 945 01 Komárno
Letná terasa: Palatínova 14, 945 01 Komárno
Z p.č. 1904 rozloha LT: 15 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1219/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Zsuzsanna Bognár – BOROZÓ, IČO:44 534 256, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č. živn. reg. 410-21151
Miesto podnikania: J. Selyeho 5/2, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nádvorie Európy 60, Nemecký dom č.1044, 945 01 Komárno
p.č. 29/19 rozloha: 48 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1220/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Euro – Agro, spol. s r.o., IČO: 36 536 954, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 11998/N, Sídlo: Obchodná 3, 945 01 Komárno – Nová Stráž
Letná terasa: Nám .gen. Klapku č. 9 , 945 01 Komárno
Z p.č. 951 rozloha LT: 60 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1221/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Muhamed Abazi, IČO:45 480 079, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
Komárno, č.živn.reg. 410-31223
Miesto podnikania: Ul. biskupa Királya 2950/20, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 5, 945 01 Komárno
Z p.č. 951 rozloha LT: 24 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1222/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Juraj Csorosz-DÖNER STREET, IČO: 37 554 727, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č. živn.reg.: 401-5050, Miesto podnikania: J.Baranyaiho 5225/30
945 01 Komárno
Letná terasa: Tržničné námestie 912, 945 01 Komárno
Z p.č. 1916 rozloha LT: 30 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1223/2021
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
Melinda Tomová, IČO: 41 623 851, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
Komárno, č. živn.reg.: 410-16330, Miesto podnikania: Kameničná 561, 946 01
Letná terasa: Nádvorie Európy 1044/60, Nemecký dom, 945 01 Komárno
Z p.č. 29/3 rozloha LT: 15 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1224/2021
uznesenie
k žiadosti o na umiestnenie terasy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 8 ods. 4 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach
nasledovnému užívateľovi:
LUNOR s.r.o., IČO 52 156 133, so sídlom Komoča 278 941 21, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.47335/N
Letná terasa: Nádvorie Európy 945 01 Komárno
Parcela č. 29/3 rozloha: 29 m2
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: farebné prevedenie markíz a slnečníkov musí byť jednofarebné, v svetlých
pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp. svetlé odtiene hnedej, bez
dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím vzhľadom musia diskrétne
a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť
dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: svojím vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého
prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného
okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované individuálne príslušným
oddelením MsÚ Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1225/2021
uznesenie
k žiadosti o na umiestnenie celoročnej terasy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
celoročné užívanie pozemku mesta Komárno, časti parc. registra „C“ č. 29/3 o výmere
16 m2, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre JAIRI s.r.o., IČO: 47 425 547, so
sídlom Malá Iža 53 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.35204/N na celoročné rozšírenie odbytovej
plochy trvalej prevádzkárne žiadateľa, t.j. na umiestnenie celoročnej terasy v súlade s
podľa čl. 10 Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území
mesta Komárno a v mestských častiach,
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie : v prípade osadenia markíz a slnečníkov musí byť ich farebné prevedenie
jednofarebné, v svetlých pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp.
svetlé odtiene hnedej, bez dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím
vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo
ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného okolia.
2. Kvetináče: v prípade ich osadenia musia svojím vzhľadom diskrétne a elegantne
zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným
prvkom daného okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované
individuálne príslušným oddelením MsÚ Komárno.

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer prenájmu pozemku, časti parc. registra „C“ č. 2045/1 o výmere 16 m2,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre JAIRI s.r.o.., IČO: 47 425 547, so
sídlom Malá Iža 53 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.35204/N ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia celoročnej terasy,
2. nájomné
vo
výške
t.j. 14,44 eur/mesiac

15

%

z ceny

podľa

BDÚ

10,83

eur/m2/rok,

za podmienok:
- nájomné sa platí za obdobie od 01.11. do 31.03 v zmysle čl.10 ods.2 Zásad
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno a v mestských častiach,
- mesto zverejní svoj
zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
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C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1226/2021
uznesenie
k žiadosti o na umiestnenie celoročnej terasy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
celoročné užívanie pozemku mesta Komárno, časti parc. registra „C“č. 2187 o výmere
49,5 m2, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre WEST 2.0 s.r.o., IČO: 46 230 041,
so sídlom Lodná ul. 4657/2B 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.29354/N na celoročné rozšírenie
odbytovej plochy trvalej prevádzkarne žiadateľa, t.j. na umiestnenie celoročnej terasy
v súlade s podľa čl. 10 Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných
terás na území mesta Komárno a v mestských častiach,
za podmienok stanovených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach, s dôrazom na:
1. Tienenie: v prípade osadenia markíz a slnečníkov musí byť ich farebné prevedenie
jednofarebné, v svetlých pastelových farbách, napr. biela, béžová, prírodná resp.
svetlé odtiene hnedej, bez dominantných reklamných nápisov, pútačov a svojím
vzhľadom musia diskrétne a elegantne zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo
ani vzhľadovo nesmú byť dominantným prvkom daného okolia,
2. Kvetináče: v prípade ich osadenia musia svojím vzhľadom diskrétne a elegantne
zapadať do okolitého prostredia a rozmerovo ani vzhľadovo nesmú byť dominantným
prvkom daného okolia. Ich materiál a farebné prevedenie bude posudzované
individuálne príslušným oddelením MsÚ Komárno,
3. Prevádzkovateľ odstráni výčapný pult, ktorý v súlade so Zásadami o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských
častiach nie je povolený,
4. Prevádzkovateľ umiestni káblové vedenie súvisiace s letnou terasou tak, aby
nevytváral prekážku na ploche medzi terasou a samotnou prevádzkou,

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer prenájmu pozemku, časti parc. registra „C“ č. 2187 o výmere 49,5 m2,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre WEST 2.0 s.r.o., IČO: 46 230 041,
Lodná ul.4657/2B 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.29354/N ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia celoročnej terasy,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 10,83 eur/m2/rok,
t.j. 44,67 eur/mesiac

za podmienok:
- nájomné sa platí za obdobie od 01.11. do 31.03 v zmysle čl.10 ods.2 Zásad
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno a v mestských častiach,
- mesto zverejní svoj
zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
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C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1227/2021
uznesenie
na zverenie majetku do správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS
a uzatvorenie dodatku k protokolu o prenechaní majetku mesta Komárno do správy
COMORRA SERVIS
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zverenie majetku mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o
zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do
správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 01
Komárno, IČO: 44 191 758, od 1.5.2021 za účelom prevádzkovania Cykloboxov:
HIM2/823/42 – Prístrešok pre bicykle – Cyklobox pri Termálnom kúpalisku
HIM2/823/43 – Prístrešok pre bicykle – Cyklobox pri železničnej stanici
Inv. č.

Názov

Nadobúdacia
hodnota v eur

HIM2/823/42 Prístrešok pre bicykle – Cyklobox 39 604,79
pri Termálnom kúpalisku
HIM2/823/43 Prístrešok pre bicykle – Cyklobox 39 604,79
pri železničnej stanici
B/

Vykonané
odpisy
k 30.04.2021
1 100,17
1 100,17

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku k protokolu o prenechaní majetku mesta
Komárno do správy COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno,
IČO: 44 191 758,
2. o podpísanie Dodatku č. 19 k prenechaniu majetku mesta Komárno do správy
COMORRA SERVIS.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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1228/2021
uznesenie
k návrhu na odvolanie člena a menovanie nového člena Finančnej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A ) berie na vedomie
návrh predsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne Mgr.
Patrika Rumana
na odvolanie člena Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne Gábora
Bordácsa,
B ) odvoláva
Gábora Bordácsa z funkcie člena Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v
Komárne, ku dňu 30.04.2021
C ) volí
za člena Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
Tamása Ivána odo dňa 1.5.2021,
D ) žiada
Mgr. Patrika Rumana, predsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Komárne
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom B) a C) tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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