
UZNESENIA ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE

KONANÉHO D�A 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom d�a 24. 09. 20141

1742/2014 
uznesenie 

k návrhu overovate�ov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

ur�uje 

dvoch overovate�ov 41. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne nasledovne: 

- PaedDr. Štefan Bende, 
- JUDr. Štefan Bende.   

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1743/2014 
uznesenie 

k návrhu programu 41. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne  

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

schva�uje  

program 41. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne konaného d�a 18. septembra 
2014 v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
5. Návrh na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia do Miestnej ak�nej skupiny 

Združenie Dolný Žitný ostrov 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno �. .../2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta 
Komárno 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno �. .../2014, ktorý mení 
a dop��a VZN �. 7/2008 o výške príspevku za pobyt die�a�a v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o �iasto�nej 
úhrade nákladov v centre vo�ného �asu a v školských jedál�ach v zria�ovate�skej 
pôsobnosti Mesta Komárno 

8. Návrhy a žiadosti vo finan�ných veciach 
9. Návrhy a žiadosti v majetkoprávnych veciach 
10. Informatívna správa o plánovanom rozvoji Verejných prístavov, a.s. 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
13. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až o výsledku obchodnej verejnej 

sú�aže na predaj nehnute�ného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
14. Rôzne 
15. Záver 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1744/2014 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

zrušuje uznesenia 

�. 1592/2014 -  nako�ko žiadate� nemá záujem o predmetný pozemok, 
�. 1673/2014 -  nako�ko žiadate� odmietol ponúknutý byt, 
�. 1674/2014 -  nako�ko žiadate� odmietol ponúknutý byt. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1745/2014 
uznesenie 

k zmene uznesenia �. 1733/2014 zo 39. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne, 
konaného d�a 03.07.2014 

„Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

      správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až zo d�a 11. júna 2014 o výsledku 
 obchodnej verejnej sú�aže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupite�stva 
 v Komárne �. 1607/2014 zo d�a 03. a 09. apríla 2014 na predaj nehnute�ného majetku: 

1. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným �íslom 1405 
na parcele registra „C“ �. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach a  
spolo�ných  zariadeniach domu a  na pozemku  parc.  registra „C“  �. 5769  o výmere    
1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na 
LV �. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou pod�a znaleckého ocenenia vo výške 
17 800,-  eur, ktorá je zárove� najnižším podaním, 

2. 1 – izbový byt na prízemí na Ul. generála Klapku 62/33 v Komárne so súpisným �íslom 
2981 na parcele registra „C“ �. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom na spolo�ných 
�astiach a spolo�ných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ �. 7051/59 
o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, 
vedený na LV �. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou pod�a znaleckého ocenenia 
vo výške 16 900,- eur, ktorá je zárove� najnižším podaním.     

3. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne so 
súpisným �íslom 1042 na parcele registra „C“ �. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom 
na spolo�ných �astiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ �. 1994/1 
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je dom postavený a so 
spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ �.  1994/2 o výmere 196 m2 , 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je pri�ahlým pozemkom, vedený na LV �. 8528 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou pod�a znaleckého ocenenia vo výške 21 534,94 eur, 
ktorá je zárove� najnižším podaním. 

4. 2 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/2 v Komárne so 
súpisným �íslom 1042 na parcele registra „C“ �. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom 
na spolo�ných �astiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ �. 1994/1 
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je dom postavený a so 
spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ �.  1994/2 o výmere 196 m2 , 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je pri�ahlým pozemkom, vedený na LV �. 8528 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou pod�a znaleckého ocenenia vo výške 10 443,15 eur, 
ktorá je zárove� najnižším podaním 

B/  schva�uje 

       v súlade s  § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
 neskorších predpisov, s uznesením Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1607/2014 
 zo d�a 03.a 09. apríla 2014 a s vyhlásením obchodnej verejnej sú�aže a s výsledkom 
 vyhodnotenia obchodnej verejnej sú�aže zo d�a 11. júna 2014, predaj majetku 
 nasledovne: 

  
1. 2 – izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/2 v Komárne so 

súpisným �íslom 1042 na parcele registra „C“ �. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom 
55/248 na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, so spoluvlastníckym 
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podielom 55/248  na pozemku parc. registra „C“ �. 1994/1 o výmere 324 m2 , zastavané 
plochy a nádvoria, na ktorom je  dom postavený a so spoluvlastníckym podielom 55/248 
na pozemku parc. registra „C“ �. 1994/2 o výmere 196 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je pri�ahlým pozemkom, vedený na LV �. 8528 v k.ú. Komárno, pre Romana 
Szépeho,  Komárno, za kúpnu cenu 10 444,- eur, ktorá bola najvyšším podaním, 

 za nasledovnej podmienky: 
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na vypracovanie znaleckého 

posudku na cenu nehnute�ností a správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnute�ností platí kupujúci. 

C/  žiada  
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej sú�aže a prijatí uznesenia 
mestského zastupite�stva ú�astníkom obchodnej verejnej sú�aže, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

2. zabezpe�i� zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny ví�azovi obchodnej verejnej 
sú�aže pod�a bodu B/ tohto uznesenia 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia          
D/  schva�uje 

 odmenu �lenom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až, v zmysle 
 Organiza�ného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až, prítomným  
     na zasadnutí komisie d�a 11. júna 2014: 

 PaedDr. Štefan Bende, predseda komisie 20,- eur 
 PaedDr. Ágnes Héder, �len  komisie 20,- eur 
 Ing. Gabriel Dékány, �len komisie  20,- eur 
 Bc. Silvia Salamonová, �len komisie  20,- eur 
 Ing. Katarína Bednáriková, �len komisie 20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia                
E/  schva�uje 

  vyhlásenie novej obchodnej verejnej sú�aže v zmysle uznesenia Mestského 
 zastupite�stva v Komárne �. 1479/A1,2,3;B1,2,3;C,E,F,G/2013 zo d�a 19. decembra 
 2013 

F/  schva�uje 

  Odbornú komisiu pre obchodnú verejnú sú�až na vyhodnotenie sú�ažných návrhov 
 v zmysle bodu C/ uznesenia Mestského zastupite�stva �. 1479/2013 zo d�a 19. 
 decembra 2013 v nasledovnom zložení: 

 PaedDr. Štefan Bende, predseda, 
 PaedDr. Ágnes Héder, �len, 
 Ing. Gabriel Dékány, �len,  
 Bc. Silvia Salamonová, �len,  
 Ing. Katarína Bednáriková, �len.“ 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1746/2014 
uznesenie 

na zmenu uznesenia �. 1714/2014 z 39. zasadnutia Mestského zastupite�stva 
v Komárne, konaného d�a 3. júla 2014  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

zmenu uznesenia �. 1714/2014 z 39. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne, 
konaného d�a 3. júla 2014 nasledovne : 

„Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

       1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  
- zámer predaja pozemkov, parcely registra „C“ �. 11141/1 o výmere 381 m2, 

záhrada a parcely registra „C“ �. 11141/2 o výmere 20 m², zastavaná plocha, 
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno,  

pre Ing. Ondreja Hana, a manželku Alenu Hanovú, obaja s trvalým pobytom 
Komárno do ich bezpodielového spoluvlastníctva v celosti, ako prípad hodný 
osobitného zrete�a z dôvodu, že žiadatelia predmetný pozemok majú v prenájme od 
roku 1997 a riadne platia nájomné a nachádza sa na �om záhradkárska chata vo 
vlastníctve  žiadate�a, 

2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny pod�a platnej BDÚ 6,- eur/m2, celkom 2.406,- 
eur, 

    za nasledovnej podmienky : 
             - mesto zverejní svoj  zámer preda� pozemok v súlade s ustanoveniami pod�a § 9a ods. 

8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zrete�a, 

B/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

           2. predloži� na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy na �alšie zasadnutie MZ“. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1747/2014 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 
ku d�u 10.09.2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
       
berie na vedomie
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne ku d�u 10. 
septembra 2014.          

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 7: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 20 
ZA : 10 
PROTI : 0 
ZDRŽALO SA : 9 
NEHLASOVALO : 1 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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1748/2014 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej �innosti za uplynulé obdobie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o: 

1. dodržiavaní zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so 
zvereným majetkom mesta, vedenia ú�tovníctva, plnenia a �erpania rozpo�tu, na úseku 
dodržiavania  zákonníka práce a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
pri predchádzajúcej NFK �. 4/ÚHK/2012. 

2. kontrola dodržiavania a uplat�ovania zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pri výpise 
a pri vyhodnotení verejného obstarávania zákazky: Štúdia realizovate�nosti a investi�ný 
zámer – Krytá plaváre� a krytá �adová plocha, s podrobným položkovitým vyhodnotením 
splnenia požadovaných podmienok ú�asti a kritéria výberu pod�a výzvy Mesta Komárno na 
predloženie cenovej ponuky zo d�a 18.09.2013. 

3. stave �alších za�atých kontrol k 10.09.2014. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta  
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1749/2014 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Mgr. Keszegha 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

ukladá hlavnému kontrolórovi 

vyšetrenie interpelácii v období december 2010 – september 2014, �i zo strany vedenia mesta 
boli dodržané zákonom dané termíny a povinnosti. 

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta  
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1750/2014 
uznesenie 

k návrhu na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia 
do Miestnej ak�nej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
  
vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia do Miestnej ak�nej skupiny 
Združenie Dolný Žitný ostrov, so sídlom 946 20 Klížska Nemá �. 52, I�O: 
42113113, 

B/  žiada 
            Primátora Mesta  Komárno 

  postupova� v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 1.11.2014 
Zodpovedný:  

MUDr. Anton Marek 
                                            primátor mesta 
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1751/2014 
uznesenia  

ku konsolidovanej ú�tovnej závierke Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

1.     berie na vedomie 

1.1   výsledky konsolidovanej ú�tovnej závierky k 31.12.2013 

 - hodnota majetku konsolidovaného celku: 94 883 607,63 eur, 
 - výsledok hospodárenia konsolidovaného celku: -479 408,17 eur 

1.2  audítorskú správu o výsledkoch overovania konsolidovanej ú�tovnej závierky mesta 
Komárno k 31.12.2013 

2.     schva�uje 

2.1 konsolidovanú ú�tovnú závierku Mesta Komárno k 31.12.2013 a výsledky   konsolidovanej 
ú�tovnej závierky 

 - hodnota majetku konsolidovaného celku: 94 883 607,63 eur, 
 - výsledok hospodárenia konsolidovaného celku: -479 408,17 eur 

2.2 vykona� pred zostavením konsolidovanej ú�tovnej závierky za rok 2014 audit individuálnych 
ú�tovných závierok za rok 2014 u všetkých obchodných spolo�ností založených Mestom 
Komárno a v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS

3. žiada 
         primátora mesta vykona� všetky potrebné kroky k splneniu bodu 2.2 uznesenia 

        Zodpovedný:  primátor mesta 
        Termín: v súlade s uznesením 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1752/2014 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie  

výsledok hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2014 nasledovne : 

príjmy     9 656 898,55 eur, 
výdavky     8 622 236,87 eur. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1753/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím 
jazykom ma�arským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv�

Alapiskola Komárom za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím jazykom ma�arským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom za 
I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 320.834 eur 
výdavky celkom : 257.761 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyu�ovacím jazykom ma�arským Komárno, Ul. Eötvösa �. 39 za I. polrok 2014 
nasledovne 
príjmy celkom : 42.769 eur 
výdavky celkom : 40.486 eur 

záväzky vo výške  : 0 eur 
poh�adávky vo výške : 0 eur 

MUDr. Anton Marek 
                                           primátor mesta
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1754/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 371.286 eur 
výdavky celkom : 300.144 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 43.736 eur 
výdavky celkom : 28.000 eur 

záväzky vo výške  : 0,00 eur 
poh�adávky vo výške : 0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
                                              primátor mesta
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1755/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím jazykom ma�arským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola 

Komárom za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím jazykom ma�arským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola 
Komárom za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 367.497 eur 
výdavky celkom : 270.803 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyu�ovacím jazykom ma�arským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za I. polrok 2014 
nasledovne 
príjmy celkom : 42.848 eur 
výdavky celkom : 35.932 eur 

záväzky vo výške  : 23.983,09 eur 
poh�adávky vo výške :         0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
                                             primátor mesta
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1756/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohrani�ná 9, Komárno za I. 
polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohrani�ná 9, Komárno za I. 
polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 160.637 eur 
výdavky celkom : 151.789 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 
pohrani�ná 9, Komárno za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 19.734 eur 
výdavky celkom : 13.624 eur 

záväzky vo výške  :     6.502,19 eur 
poh�adávky vo výške :   0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1757/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím  jazykom  
ma�arským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola 

Komárom za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy s vyu�ovacím  jazykom  ma�arským, 
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom za I. 
polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 374.178 eur 
výdavky celkom : 330.137 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyu�ovacím  jazykom  ma�arským, Ul. práce 24, Komárno za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 50.746 eur 
výdavky celkom : 37.134 eur 

záväzky vo výške  : 0,36 eur 
poh�adávky vo výške : 0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1758/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. 
polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. 
polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 300.761 eur 
výdavky celkom : 236.903 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2014 nasledovne 
príjmy celkom : 36.806 eur 
výdavky celkom : 23.335 eur 

záväzky vo výške  : 0,00 eur 
poh�adávky vo výške : 0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1759/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2014 nasledovne 

príjmy celkom : 276.338 eur 
výdavky celkom : 229.757 eur 

záväzky vo výške : 0 eur 
poh�adávky vo výške : 0 eur 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1760/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno  
za I. polrok  2014

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

výsledok rozpo�tového hospodárenia rozpo�tovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno za I. polrok 2014 nasledovne: 

príjmy     607 664,60 EUR 
výdavky    503 879,09 EUR 

(zákonom stanovené ú�tovné výkazy k ú�tovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia). 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta 



UZNESENIA ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE

KONANÉHO D�A 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom d�a 24. 09. 201421

1761/2014 
uznesenie 

    k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno 
                                                                za I. polrok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko Komárno za I. polrok 2014 nasledovne: 

 - príjmy                                 167 713,47 € 
 - výdavky                              166 859,26 € 

( zákonom stanovené ú�tovné výkazy k ú�tovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta 
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1762/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS  
za I. polrok 2014

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za  I. 
polrok 2014 nasledovne: 

- príjmy                                  828 204,-  €        
- výdavky        828 204,-  € 

(zákonom stanovené ú�tovné výkazy k ú�tovnej závierke tvoria prílohu uznesenia), 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za  I. 
polrok 2014 nasledovne: 

                                       Hlavná �innos�     Podnikate�ská �innos�          Celkom 

- výnosy     700 936,30 €            119 368,63 €              820 304,93 €                
- náklady   648 065,34 €            130 175,64  €             778 240,98 € 
- výsledok hosp.                 52 870,96 €         -    10 807,01 €                 42 063,95 € 

B/ ukladá  

riadite�ovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS Mgr. Tomášovi Nagyovi po uzatvorení 
hospodárskych výsledkov za 1-9/2014 postupova� v súlade s paragrafom 28 zákona �. 
523/2004 Z.z  

                                                                                            Zodpovedný: Mgr. Tomáš Nagy 
                                                                                             Riadite� COMORRA SERVIS 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1763/2014 
uznesenia 

k zmene Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/        berie na vedomie 
             

zmluvu o poskytnutí nenávratného finan�ného príspevku na projekt „Terénna sociálna 
práca v Komárne“, vo výške 130 463,12 eur, 

B/ schva�uje 

1. spoluú�as� Mesta Komárno v celkovej výške 6 867 eur, t.j. 5% oprávnených 
nákladov na mzdy, odvody, cestovné, poštovné, tovary a služby a tiež 100 % 
výdavkov na stravné lístky 6 zamestnancom,  

2. zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014, povolené prekro�enie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:
- zvýšenie bežných príjmov, položka 312 001 – dotácia na Terénnu sociálnu 

prácu, v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finan�ného príspevku o sumu 
50 736 eur, 

- zvýšenie bežných príjmov, položka 133 – vymáhanie poh�adávok za komunálny 
odpad, o sumu 5 568 eur, 

- zvýšenie bežných výdavkov na projekt „Terénna sociálna práca v Komárne“, 
oddiel 10, program 7.5.1, položka 600 bežné výdavky  o sumu 56 304 eur, 

C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

1. premietnu� zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
Mesta Komárno na rok 2014, 

2. postupova� v zmysle bodov B/ a C/1 tohto uznesenia. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1764/2014 
uznesenia 

k zmene Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/        berie na vedomie 
             

dohodu �. 27/ § 50j/ NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti pod�a § 50j zákona �. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

B/ schva�uje 

1. spoluú�as� Mesta Komárno v celkovej výške 10 260 eur, t.j. 20% nákladov na mzdy, 
odvody a tiež 100 % na stravné lístky 12 zamestnancom zaradených ako pomocní 
pracovníci,  

2. zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014, povolené prekro�enie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:
- zvýšenie bežných príjmov, položka 312 001 – dotácia na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti, v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku o sumu 4 
560 eur, 

- zvýšenie bežných príjmov, položka 133 – vymáhanie poh�adávok za komunálny  
odpad, o sumu 8 496 eur, 

- zvýšenie bežných výdavkov na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 
zamestnanosti, oddiel 06.2.0, program 3.2, položka 600 bežné výdavky  o sumu 13 
056 eur, 

C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

1. premietnu� zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
Mesta Komárno na rok 2014, 

2. postupova� v zmysle bodov B/ a C/1 tohto uznesenia. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1765/2014 
uznesenie 

k úprave rozpo�tu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – M�vészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie  

žiados� riadite�a Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – M�vészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom o úpravu rozpo�tu na rok 2014 na zvýšenie platov pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2014 o 5% v celkovej výške 12.000,- eur, 

B/ schva�uje 

presun rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu, pri�om sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky rozpo�tu nasledovne: 
- zvýšenie rozpo�tu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – M�vészeti 

Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2014 o finan�né prostriedky v celkovej výške 
12.000 eur na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 
1.1.2014 o 5%, 

- zníženie Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014, program 5.4 – Oddelenie 
správy pamiatok, oddiel 08.2.0.7 položka 635 – Údržba budov, priestorov a objektov o 
finan�né prostriedky v celkovej výške 12.000 eur, 

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu mesta 
Komárno na rok 2014 a do rozpo�tu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2014, 

2. postupova� v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia. 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1766/2014
pozme�ujúci návrh KŠKŠaM na uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2014, presun rozpo�tovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu, pri�om sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky rozpo�tu nasledovne: 
- zvýšenie programu 6.1. Školstvo – originálna kompetencia, položka 610 – Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o finan�né prostriedky v celkovej výške 25 
tis. eur,  

- zníženie programu 5.4 – Oddelenie správy pamiatok, oddiel 08.2.0.7 položka 635 - 
Údržba budov, priestorov a objektov o finan�né prostriedky v celkovej výške 25 tis. eur, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. vypracova� návrh racionaliza�ných opatrení zameraných na zvýšenie efektívnosti  
hospodárenia školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti Mesta Komárno 
a predloži� na zasadnutie Mestského zastupite�stva, 

Termín: do 31.01.2015

2. premietnu� zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
mesta Komárno na rok 2014, 

3. postupova� v zmysle bodu A/ a B/2 tohto uznesenia. 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1767/2014 
uznesenia  

k žiadosti  o preplatenie �lenského príspevku pre Pons Danubii na rok 2015

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 
  
     Predložený informatívny materiál o projektoch HUSK.   
    
B/  schva�uje 
  

1/ Dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Samosprávou mesta Komárno (sídlo: Námestie 
gen. Klapku 1, 945 01 Komárno ako podporujúcim a Európske zoskupenie územnej 
spolupráce Pons Danubii EGTC (sídlo: Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, ako 
podporovaný, 

  
2/ Preplatenie �lenského príspevku na rok 2015 pre Pons Danubii vo výške 6 929,- Eur 
v termíne splatnosti t.j.  1.10.2014,    

C/ žiada 
     MUDr. Antona Mareka, primátora mesta  

postupova� v zmysle ods. B/ bodov 1,2. 
        

                                                                                     Zodpovedný: MUDr. Anton Marek 
                                                                                              Primátor mesta            
                                                                                           

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1768/2014 
uznesenie 

k Správe o stave za�atých a pripravovaných investi�ných akcií 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

Správu o stave za�atých a pripravovaných investi�ných akcií ku d�u 31.07.2014 vypracované 
na základe uznesenia �. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 
konaného d�a 26. marca 2009. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta  
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1769/2014 
uznesenie  

k príprave volieb do orgánov samosprávy mesta Komárno, 
konané d�a 15.11.2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne

A/ schva�uje 

Informovanie voli�ov v meste Komárno zaslaním zoznamu kandidátov pre vo�by do 
orgánov samosprávy mesta Komárno, konané d�a 15.11.2014, uvedením údajov pod�a 
hlasovacieho lístka, bezodkladne po ich registrácií, 

B/ žiada primátora mesta 

vykona� potrebné opatrenia v súlade s bodom A/ tohto uznesenia. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta  
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1770/2014 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej  zmluve   

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 
zámer predaja pozemku   

podielu parcely diel �. 42 k parcele �.11758/19 o výmere 69 m2 , (z toho podiel mesta 
11,50 m2) orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom �.7767 -1/2014 vyhotoveného 
Ing. Jozefom Bizubom, d�a 21.05.2014, úradne overeného Ing. Evou Alföldy, d�a 
17.06.2014 pod �íslom 468/14,  z parcely registra “ E“ �.3842,  o výmere 7139 m2,   orná 
pôda, vedeného na LV 6549 v   k. ú. Komárno, ktorej je mesto Komárno  
spoluvlastníkom v pomere 1/6,  pre   Slovenskú správu ciest IVSC Bratislava,  I�O: 
003328, so sídlom Mileti�ova 19, 820 05 Bratislava bol schválený uzn. MZ �. 
1740/2014 a schválený zámer bol zverejnený d�a 4.9.2014  na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v �ase zasadnutia MZ, 
v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

  
B/ schva�uje 
 s 3/5 vä�šinou všetkých poslancov 

-     predaj podielu parcely diel �. 42 k parcele �.11758/19 o výmere 69 m2 , (z toho podiel 
mesta 11,50 m2) orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom �.7767 -1/2014 
vyhotoveného Ing. Jozefom Bizubom, d�a 21.05.2014, úradne overeného Ing. Evou 
Alföldy, d�a 17.06.2014 pod �íslom 468/14,  z parcely registra “ E“ �.3842,  o výmere 
7139 m2,   orná pôda, vedeného na LV 6549 v   k. ú. Komárno, ktorej je mesto 
Komárno  spoluvlastníkom v pomere 1/6,  pre   Slovenskú správu ciest IVSC 
Bratislava,  I�O : 003328, so sídlom Mileti�ova 19, 820 05 Bratislava, a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súlade s § 50a Ob�ianskeho zákonníka  ako 
prípad hodný  osobitného zrete�a z dôvodu, že žiadate�  zabezpe�uje realizáciu 
medzinárodného projektu - stavby „ Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami 
Komárno – Komárom, prístupová komunikácia“ a vyššie uvedené parcely bude 
využíva� ako prístupovú cestu k stavenisku mosta, manipula�né a skladové priestory 
resp. ako obchádzku cesty po�as trvania výstavby 

-     kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým 
posudkom  �íslo 62/2014, zo d�a 14.07.2014 vypracovaným ÚEOS – Komercia, a.s., 
Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava   204,70 € 

-  kupujúci sa zaväzuje, že uhradí kúpnu cenu do 30 dní odo d�a doru�enia rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnute�ností  

C/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

podpísanie  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.   
      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1771/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 
zámer prenájmu pozemkov  

a/ 1/6 dielu �. 141  k parcele �. 111-00 DZ o výmere 270 m2, orná pôda a dielu �. 150
k parcele  �. 111-00 DZ o výmere 127 m2, orná pôda, vytvorených geometrickým 
plánom zo d�a 22.05.2014, vypracovaný Dopravoprojektom, a .s, z parcely registra „E“ 
�. 3842  o výmere 7139 m2, orná pôda, vedenej na LV 6549 v k. ú. Komárno, ktorej je 
mesto Komárno  spoluvlastníkom v pomere 1/6 , 

b/ diel �. 104 k parcele �. 201-00 DZ o výmere 364 m2, ostatná plocha , diel �. 131
k parcele  �. 201-00 DZ o výmere 133 m2, ostatná plocha  a diel �. 156 k parcele  �. 
201-00 DZ o výmere 321 m2, ostatná plocha, vytvorených geometrickým plánom, zo d�a 
22.05.2014, vypracovaný Dopravoprojektom, a. s,  z parcely registra „C“ �. 11719 
o výmere 19.230 m2, ostatné plochy, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno  

na dobu ur�itú do d�a protokolárneho odovzdania pozemkov po ukon�ení stavby pre 
Slovenskú správu ciest IVSC Bratislava, I�O : 003328, so sídlom Mileti�ova 19, 820 05 
Bratislava, bol schválený uzn. MZ �. 1741/2014 a schválený zámer bol zverejnený 
d�a 4.9.2014  na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v �ase zasadnutia MZ, v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
�. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  
B/ schva�uje 
 s 3/5 vä�šinou všetkých poslancov 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

-  prenájom  pozemkov : 
a/ 1/6 - dielu �. 141  k parcele �. 111-00 DZ o výmere 270 m2, orná pôda 
a dielu �. 150 k parcele  �. 111-00 DZ o výmere 127 m2, orná pôda,  
vytvorených geometrickým plánom zo d�a 22.05.2014, vypracovaný 
Dopravoprojektom, a .s, z parcely registra „E“ �. 3842  o výmere 7139 m2, orná 
pôda, vedenej na LV 6549 v k. ú. Komárno, ktorej je mesto Komárno  
spoluvlastníkom v pomere 1/6 a   
b/ diel �. 104 k parcele �. 201-00 DZ o výmere 364 m2, ostatná plocha , diel �. 
131 k parcele  �. 201-00 DZ o výmere 133 m2, ostatná plocha  a diel �. 156
k parcele  �. 201-00 DZ o výmere 321 m2, ostatná plocha, vytvorených 
geometrickým plánom, zo d�a 22.05.2014, vypracovaný Dopravoprojektom, a. 
s,  z parcely registra „C“ �. 11719 o výmere 19.230 m2, ostatné plochy, vedenej 
na LV 6434 v k. ú. Komárno, ktorej je mesto Komárno  vlastníkom v pomere 
1/1, na dobu ur�itú. do d�a protokolárneho odovzdania pozemkov po ukon�ení 
stavby,  

pre Slovenskú správu ciest IVSC Bratislava, I�O : 003328, so sídlom Mileti�ova 
19, 820 05 Bratislava ako prípad hodný  osobitného zrete�a z dôvodu, že 
žiadate�  zabezpe�uje realizáciu medzinárodného projektu - stavby „ Nový 
cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová 
komunikácia“ a vyššie uvedené parcely bude využíva� ako prístupovú cestu 
k stavenisku mosta, manipula�né a skladové priestory resp. ako obchádzku 
cesty po�as trvania výstavby. 
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2. nájomné vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým posudkom  

�íslo 62/2014, zo d�a 14.07.2014 vypracovaným ÚEOS – Komercia, a.s., Ružová 
dolina 27, 824 69 Bratislava   1,456 €/m2/rok, celkom  1287,35 €/rok. 

C/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

podpísanie  zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta 
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1772/2014 
uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 
  
zrušenie uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1717/2014 zo d�a 03. júla 2014. 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 34: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 21 
ZA : 4 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 11 
NEHLASOVALO : 4 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta 
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1773/2014 
uznesenie

k pozme�ovaciemu návrhu KRM  
k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

uzatvorenie zmluvy o  výpoži�ke pozemku parcely registra „C“ �. 3325 o výmere 12233 
m2, trvalý trávny porast, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, za ú�elom rozvoja 
futbalu, skvalitnenia zanedbaného ihriska a skultúrnenia prostredia pre Futbalový klub 
FK Activ Komárno, I�O: 42 119 294, so sídlom Lodná 8/2, 945 01 Komárno, 
zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako dobrovo�ná organizácia pod �. VVS/1-
900/90-32050, na dobu neur�itú s trojmesa�nou výpovednou lehotou, za nasledovných 
podmienok: 

- žiadate�  po�as užívania predmetu výpoži�ky umožní využívanie tejto plochy  
verejnosti a v prípade potreby sprístupní aj iným orgánom, 

- žiadate� sa zaviaže udržiava� predmet zmluvy na vlastné náklady po�as celej doby 
výpoži�ky 

- viazanos� vypracovaného návrhu zmluvy o výpoži�ke je 30 dní od doru�enia návrhu   
zmluvy o výpoži�ke 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpoži�ke v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 35: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 21 
ZA : 4 
PROTI : 5 
ZDRŽALO SA : 10 
NEHLASOVALO : 2 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mesta
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1774/2014
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

uzatvorenie zmluvy o  výpoži�ke pozemku parcely registra „C“ �. 3325 o výmere   12233 m2, 
trvalý trávny porast, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, za ú�elom rozvoja 
futbalu, skvalitnenia zanedbaného ihriska a skultúrnenia prostredia pre Futbalový klub FK 
Activ Komárno, I�O: 42 119 294, so sídlom Lodná 8/2, 945 01 Komárno, zaregistrovaný na 
Ministerstve vnútra SR ako dobrovo�ná organizácia pod �. VVS/1-900/90-32050. 

MUDr. Anton Marek 
                                              primátor mesta
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1775/2014 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke pozemkov parcely registra „C“ �. 11879/3 o výmere 101 m2, 
trvalý trávny porast a �as� parcely registra „C“ �. 11881 o výmere 150 m2, vodná plocha, 
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, za ú�elom udržiavania pozemku v �istote, kosenia 
a zve�a�ovania pozemku pre Ondreja Marosiho, a manželku Libušu Marosiovú, obaja trvalým 
pobytom Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta  
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1776/2014  
uznesenie 

k pozme�ovaciemu návrhu poslanca Ing. Bélu Szabó 
k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

uzatvorenie zmluvy o  výpoži�ke �asti pozemku o výmere  88 m2 z parcely registra „C“ �. 55/1 
o  výmere 6460 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno, za ú�elom 
zriadenia ihriska pre deti t.j. hojda�ka, šmýka�ka, pieskovisko a umiestnenia oddychových �avíc, 
stolov pre zákazníkov domu – kina so súp.�. 1148, nachádzajúceho sa na parc. registra „C“ �. 
1863 v k.ú. Komárno, pre Baltazára Ryšavého – Boldi, I�O : 40 175 111, so sídlom podnikania 
946 02 �alovec 43, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Komárno, �íslo 
živnostenského registra : 401-11786. 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1777/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  

            Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu a garáže, ktoré sa nachádzajú  na parcelách 
�.4832 a 4833,  ktoré sú predmetom kúpy.   

B/ schva�uje 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vlastníctve nadobúdate�a 
vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  tvorí neoddelite�ný 
celok so stavbou) predaj pozemku parcely registra „C“ �.  4832 o výmere 292 m²,  
zastavaná plocha a  �. 4833 o výmere 17 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV �. 
6434 v k. ú. Komárno, pre  Miroslava Tuchy�u, a  Máriu Tuchy�ovú, obaja  s trvalým 
pobytom Komárno, 

2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 14,- eur/m2, celkom  
4 326,- eur, stanovenú pod�a �lánku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a 
vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 

- viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je  
30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí kupujúci. 

C/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta 
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1778/2014 
 uznesenie   

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/        schva�uje 

pod�a § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu ur�enú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na  
pozemky, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parc. reg. „C“ �. 1808  o výmere 
12380 m2,  zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ �. 987  o výmere 3192 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ �. 971/1  o výmere 5671 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, a parc. reg. „C“ �. 986 o výmere  17562 m2, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu vyzna�enom v geometrickom pláne �. 36539325-122/2014 zo d�a 
08.07.2014, s povinným Mesto Komárno, I�O: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 
945 01 Komárno, v prospech oprávneného Západoslovenská Distribu�ná, a.s., sídlom 
�ulenova �. 6, 816 47 Bratislava, I�O : 36 361 518, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka �íslo 3879/B, za nasledovných 
podmienok : 

- vecné bremeno sa zria�uje bezodplatne na dobu neur�itú,  
- vecné bremeno spo�íva v povinnosti povinného strpie� na predmetnej 

nehnute�nosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akéko�vek iné stavebné úpravy elektroenergetickej 
stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a nim 
povereným osobám, sa vz�ahuje na celú za�aženú nehnute�nos�, 

- viazanos� vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  
30 dní odo d�a doru�enia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí 
oprávnený z vecného bremena, 

B/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena  v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.  

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                              primátor mesta 
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1779/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

predaj novovytvorenej parc. registra „C“ �. 988/9 o výmere 811 m2, ost. plocha, vytvorenej 
geometrickým plánom �. 36531171-46/2014 z parcely registra „C“ �. 988/1 o výmere 49512 m2, 
ost. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,  pre IMT, spol. s r.o., I�O : 31 432 557,  so 
sídlom Hradná 6/188, 945 01 Komárno, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka �íslo : 938/N .  

MUDr. Anton Marek 
                                              primátor mesta
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 1780/2014 
 uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/   schva�uje 

pod�a § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu ur�enú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby na �astiach pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, ako parcela registra „C“ �.  3253 o výmere 3445 m2, zastavaná plocha 
v rozsahu vyzna�enom v geometrickom pláne �. 44269285-85/2014, s povinným 
Mesto Komárno, I�O: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
v prospech oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s., I�O: 35910739, 
sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka �íslo 3481/B, a investorom 
preložky Ing. György Papp, s trvalým pobytom Komárno, za nasledovných podmienok 
: 

- vecné bremeno sa zria�uje bezplatne na dobu neur�itú,  
- vecné bremeno spo�íva v povinnosti povinného strpie� na predmetnej 

nehnute�nosti: 
a) uloženie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení 

oprávneného z vecného  bremena v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom, 

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 
bremena za ú�elom údržby a opravy plynárenských zariadení 

- viazanos� vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 dní 
odo d�a doru�enia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí investor 
preložky, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.  

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta
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1781/2014 
uznesenie 

na zámer prenájmu nehnute�ností a  na vyhlásenie obchodnej verejnej sú	aže 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer prenájmu nehnute�ností, formou obchodnej verejnej sú�aže, pozemkov  
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno,  na dobu neur�itú s trojmesa�nou výpovednou 
lehotou : 

1. prenájom �asti pozemku o výmere 2 x 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/13, zast. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 2 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 1 000,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním, 

2. prenájom �asti pozemku o výmere 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/12, zast. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 1 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  

3. prenájom �asti pozemku o výmere 3 x 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/1, zast. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 3 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 1 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  

4. prenájom �asti pozemku o výmere 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 140/7, ost. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 1 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  

 za nasledovných podmienok: 
- na pozemku umiestnené zariadenia môžu by� len drevené, zabetónované v zemi, 

jednoplošné s rozmermi 510 cm x 240 cm, 
- vyhotovenie informa�ného zariadenia nemôže by� zamenite�né s trvalým dopravným 

zna�ením, 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9a, ods. 9 zákona 

SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia. 

B/ schva�uje 

v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže na prenájom nehnute�ností,  pozemkov,  
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neur�itú s trojmesa�nou výpovednou 
lehotou : 
            
1. prenájom �asti pozemku o výmere 2 x 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/13, zast. 

plocha, za ú�elom umiestnenia 2 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 1 000,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním, 

2. prenájom �asti pozemku o výmere 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/12, zast. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 1 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  

3. prenájom �asti pozemku o výmere 3 x 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 132/1, zast. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 3 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 1 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  
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4. prenájom �asti pozemku o výmere 1,5 m2, z parcely registra „C“ �. 140/7, ost. 
plocha, za ú�elom umiestnenia 1 ks jednoplošného reklamného zariadenia 
s vyvolávacou cenou vo výške 500,- eur/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním,  

C/ schva�uje 

 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej sú�aže na vyhodnotenie sú�ažných 
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 …………………………, predseda 
 …………………………, �len  
 …………………………, �len 
 …………………………, �len 
 …………………………, �len 
            
D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 

1. Zverejni� oznámenie o zámere prenájmu nehnute�ností, v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, formou obchodnej verejnej sú�aže na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tla�i, 

2. Zverejni� vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia na 
úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 

E/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

  
o podpísanie menovacích dekrétov �lenov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  

F/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1.  vykona� všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej sú�aže 
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  

      Termín: 60 dní odo d�a schválenia uznesenia  
                                 

2.  predloži� návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na základe výsledkov obchodnej 
verejnej sú�aže na schválenie Mestskému zastupite�stvu v Komárne.  

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej sú�aže 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 43: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 21 
ZA : 1 
PROTI : 4 
ZDRŽALO SA : 12 
NEHLASOVALO : 4 

MUDr. Anton Marek 
                       primátor mesta  
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1782/2014 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/  schva�uje 

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke �asti pozemku o výmere 6257 m2 z parcely registra „C“ 
�. 988/1 o výmere 50119 m2, ostatná plocha vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre 
Tenisový klub Spartak Komárno, I�O: 31825192, so sídlom Parná ulica 945 01 
Komárno, zaregistrovaný v registri Ministerstva vnútra SR pod �íslom VVS/1-900/90-
5965-1 na dobu neur�itú, s trojmesa�nou výpovednou lehotou, za nasledovnej 
podmienky: 

- viazanos� zmluvy o výpoži�ke je 30 dní odo d�a doru�enia zmluvy o výpoži�ke. 

B/ žiada   
MUDr. Antona Mareka,  primátora mesta 

      zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpoži�ke v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mesta
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 1783/2014
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku   

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

predaj �asti pozemku parcely registra „C“ �. 6841 o výmere 35 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV 6434 v k.ú. Komárno, za ú�elom oplotenia  pozemku pre Jozefa Vörösa, trvalým pobytom 
Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                          primátor mesta
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1784/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj NN káblového vedenia a  
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

    
- zámer predaja NN káblového vedenia, vybudovaného na pozemkoch parc. 

registra „C“ �. 1818/1, 1818/8, 1818/9, 1818/11 a 1818/18 v k.ú. Komárno  pre 
Západoslovenskú distribu�nú, a.s., I�O : 36 361 518, so sídlom �ulenova 6, 816 47 
Bratislava, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel : Sa, Vložka �íslo 3879/B, ako prípad hodný osobitného zrete�a, z dôvodu 
monopolného postavenia Západoslovenská distribu�ná a.s. a  v súlade so zákonom 
�.656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov 

2.   kúpnu cenu vo výške 11 520,- eur, 

za nasledovnej podmienky : 
             - mesto zverejní svoj  zámer preda� hnute�nosti v súlade s ustanoveniami pod�a § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zrete�a. 

B/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predloži� na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy na �alšie zasadnutie MZ.  

C/ schva�uje 

pod�a § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu ur�enú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na �asti 
pozemkoch, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parc. registra „C“ �. 1818/1  o 
výmere 24060 m2,  zast. plocha, parc. registra „C“ �. 1818/8  o výmere 29674 m2, zast. 
plocha, parc. registra „C“ �. 1818/9  o výmere 10245 m2, zast. plocha,  parc. registra „C“ 
�. 1818/11 o výmere 10842 m2, zast. plocha a parc. registra „C“ �. 1818/18 o výmere 
35150 m2, zast. plocha, v rozsahu vyzna�enom v geometrickom pláne �. 43208550-
34/2014, s povinným Mesto Komárno, I�O: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 
01 Komárno, v prospech oprávneného Západoslovenská distribu�ná, a.s., so sídlom 
�ulenova �. 6, 816 47 Bratislava, I�O : 36 361 518, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka �íslo 3879/B, za nasledovných 
podmienok : 

 -  vecné bremeno sa zriadi len v prípade, ak oprávnený z vecného bremena 
uzatvorí kúpnu zmluvu a zaplatí kúpnu cenu NN káblového vedenia, 
nachádzajúceho sa na pozemkoch parc. registra „C“ �. 1818/1, 1818/8, 
1818/9, 1818/11 a 1818/18 v k.ú. Komárno, povinnému z vecného 
bremena, 

- vecné bremeno sa zria�uje bezplatne na dobu neur�itú,  
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- vecné bremeno spo�íva v povinnosti povinného strpie� na predmetnej 
nehnute�nosti: 

a. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  
b. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,  

modernizácie a akéko�vek iné stavebné úpravy elektroenergetickej 
stavby a jej odstránenie, 

c. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a nim povereným 
osobám, sa vz�ahuje na celú za�aženú nehnute�nos�, 

- viazanos� vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  
30 dní odo d�a doru�enia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí 
oprávnený z vecného bremena, 

D/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena  v zmysle bodu C/ tohto 
uznesenia.  

Termín: 15 dní odo d�a podpísania kúpnej zmluvy  
a zaplatenia kúpnej ceny za NN káblové vedenia

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mesta
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1785/2014 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku nehnute�ností 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parc. 
registra „C“ �. 9382/3 o výmere 833 m2, zastavaná plocha a parc. registra „C“ �. 9382/4 o 
výmere 169 m2, zastavaná plocha a budovy – výcvikového strediska pre potápa�ov, so súp.�. 
4627 na parc. registra „C“ �. 9382/4 v k.ú. Komárno na dobu neur�itú, s trojmesa�nou 
výpovednou lehotou pre : 

1. Klub športového potápania AQUA club Komárno, I�O : 34073876, so sídlom Nová 
Osada 3070, 945 01 Komárno, zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky pod �íslom VVS/1-900/90-10310 d�a 2.3.1995 v podiele ½ k celku, 
2. Klub športového potápania HYDRO Komárno, I�O: 34003851 so sídlom Nová Osada 
3070, 945 01 Komárno, zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod 
�íslom VVS/1 - 900/90-7229 d�a 18.1.1993 v podiele ½ k celku, 

za nasledovných podmienok: 

-   poži�iavate� prenajaté nehnute�nosti môže užíva� len na športové ú�ely, 
- poži�iavate� je povinný zabezpe�i� riadnu údržbu a prevádzku vypoži�aných  
nehnute�ností na vlastné náklady, 
- poži�iavate� nie je oprávnený žiada� od vypoži�iavate�a náhradu za vynaložené 
náklady z vlastných prostriedkov na investície, údržbu a na zabezpe�enie 
prevádzky vypoži�aného majetku, 
-  poži�iavate� nemôže vypoži�ané nehnute�nosti da� do podnájmu tretej osobe, 
-  poži�iavate� vybudované investície po uplynutí doby výpoži�ky bezplatne odovzdá do 
majetku Mesta Komárno, 
-  viazanos� návrhu zmluvy o výpoži�ke je 30 dní odo d�a doru�enia návrhu zmluvy o 
výpoži�ke, 
  

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpoži�ke v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                         primátor mesta
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1786/2014 
uznesenie

k pozme�ovaciemu návrhu poslanca Ing. Imricha Dubánya  
k návrhu o prevode pozemkov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ neschva�uje 

spôsob prevodu nehnute�ného majetku vo vlastníctve mesta Komárno:
novovytvorenej parcely registra „C“ �. 10168/13 o výmere 986 m2, zastavaná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom �. 33938458-64/2012 z parcely registra „C“ �. 10168/1 
o výmere 15237 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej parcely registra „C“ �. 10189/14 
o výmere 124 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom �. 33938458-64/2012 
z parcely registra „E“ �. 2520/1 o výmere 1182 m2, zastavaná plocha, pozemok parcela 
registra „C“ �. 10169 o výmere 477 m2, zastavaná plocha a pozemok parcela registra „C“ �. 
10170 o výmere 143 m2, zastavaná plocha, vedených na LV �. 6434 v k.ú. Komárno  
formou zámeny 
za pozemok, parcelu registra „C“ �. 10301/8 o výmere 3530 m²,  ostatná plocha, vedenú na 
LV �. 10525 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Ladislava Kopšu, s trvalým pobytom Komárno 

B/ schva�uje  

1.   v súlade s  § 9 ods. 2 písm. a) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu nehnute�ného majetku  pod�a § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona 
SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané 
stavbou vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím  tvorí neoddelite�ný celok so stavbou) predajom pozemkov: 

- parcely registra „C“ �. 10169 o výmere 477 m2, zastavaná plocha vedenej na LV �. 
6434 v k.ú. Komárno, pre Ladislava Kopšu, , s trvalým pobytom Komárno, 

2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 12,- eur/m2, celkom  5.724,- 
eur, stanovenú pod�a �lánku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou“, za nasledovných 
podmienok : 

- viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je  
30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí kupujúci. 

C/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                           primátor mesta 
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1787/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ neschva ľuje 

spôsob prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Komárno:

parcely registra „C“ č. 10174 o výmere  113 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej parcelu 
registra „C“ č. 10168/14 o výmere 192 m2 zastavaná plocha a novovytvorenú parcelu 
registra „C“ č. 10168/15 o výmere 91 m2 zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým 
plánom č. 35974672 – 287/2012, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, formou zámeny   
za pozemok, parcelu registra „C“ č. 10301/10 o výmere  810 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 7735 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Ing. Alžbety Chovanovej, Komárno a Jána 
Chovana, Komárno  

B/  schva ľuje  

1. v súlade s  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu  nehnuteľného majetku  podľa § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané 
stavbou vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím  tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) predajom pozemku 

- parcely registra „C“ č. 10174 o výmere  113 m2, zastavaná plocha vedenej na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Alžbetu Chovanovú, Komárno a Jána Chovana, rodeného 
Chovana, Komárno  

2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 12,- eur/m 2, celkom  1.356,- 
eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, za nasledovných 
podmienok : 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je  
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. 

C/    žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                            primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20142

1788/2014   
uznesenie 

k stanoveniu výšky nájomného na rok 2014 za infrašt ruktúrny majetok verejného 
vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení  vo výlu čnom vlastníctve mesta 
Komárno, prevádzkovaných spolo čnos ťou KOMVAK – Vodárne a kanalizácie mesta 

Komárno, a.s. pod ľa stavu majetku ku d ňu 31.12.2013 
formou Dodatku č.10 k Nájomnej zmluve zo d ňa 02. 03. 2001 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/        schva ľuje  

Dodatok č.10 k Nájomnej zmluve zo dňa 02. 03. 2001, uzatvorenej podľa  § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka medzi mestom Komárno, ako prenajímateľom  a KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., ako nájomcom, ktorým sa určuje výška 
nájomného na rok 2014 za infraštruktúrny majetok verejného vodovodu, kanalizácie, 
ČOV a súvisiacich zariadení vo výlučnom vlastníctve mesta Komárno,  stanovená na 
základe  odpisov prenajatého majetku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami 
a schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1627/2014 zo dňa 
22.05.2014 vo výške  485 517,47 eur .  Dodatok č. 10 tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
uznesenia. 

B/   žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2014 a podpísať Dodatok č. 10. 

Termín podpisu dodatku: 7 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia 

C/ ukladá 
Ing. Gáborovi Csépl ımu, riadite ľovi  KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárno, a.s.   

premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do finančného plánu KOMVaK - 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. na rok 2014 podpísať Dodatok č. 10. 

 Termín podpisu dodatku: 7 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20143

1789/2014 
uznesenie na prenájom DHM, 

technologického zariadenia – TV vysiela ča po rekonfigurácii,  
 spolo čnosti COM-Média, spol. s r.o. 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
           
A/ . schva ľuje  

1. v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer prenájmu  súboru dlhodobého hmotného majetku: 

• technologického zariadenia – TV vysielača po rekonfigurácii  
podľa  prílohy č. 1 /protokol o prevzatí/, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia 

pre spoločnosť COM-MÉDIA, spol. s r.o. so sídlom Nám.generála Klapku 1, 945 01 
Komárno, IČO : 36522309, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri súdu Nitra, 
Oddiel : Sro, Vložka číslo:  10451/N,  na dobu neurčitú, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa z dôvodu, že rekonfigurácia bola prevedená na TV vysielači, 
ktorého prevádzkovateľom je  budúci nájomca, 

2. nájomné je stanovené dohodou ako súčet ročných odpisov z prenajatého hnuteľného 
majetku a finančných nákladov súvisiacich s obstaraním tohto majetku 

za nasledovnej podmienky : 

- mesto zverejní svoj zámer prenajať dlhodobý hmotný majetok technologického 
zariadenia – TV vysielača po rekonfigurácii  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, 

           
B/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie prenájom hnuteľných vecí uvedených v bode A tohto 
uznesenia na ďalšie zasadnutie MZ. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20144

1790/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom 
nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 na 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nehnuteľnosti : 

- nebytovej budovy so zastavanou plochou (podzemné podlažie 338,51 m², nadzemné 
podlažie 341,44 m² spolu 679,95 m²) so súpisným číslom 2434 spolu so všetkými 
súčasťami a príslušenstvom na parcele registra „C“ č. 3002, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za také nájomné, za aké sa v tom 
čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne nájomné vo výške    50,- 
eur/m²/rok, celkom 33.997,50 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu 
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

B/  konštatuje 

že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1710/2014 zo dňa 03. júla 2014 do 
určeného termínu, t.j. do 01. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno 
neboli podané žiadne súťažné návrhy. 

C/        schva ľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 
JUDr. Štefan Bende, predseda   20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen      20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen    20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen      20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20145

1791/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom 
nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 na 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nehnuteľnosti : 

- nebytového priestoru s podlahovou plochou 39 m2 v dome Zichyho paláca so súp.č. 
1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou vo výške 50,- eru/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na 
dobu určitú 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

B/        konštatuje, 

že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1650/2014 zo dňa 22. mája 2014 a 3. 
júna 2014 v určenom termíne, do 01. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad 
Komárno neboli podané žiadne súťažné návrhy na adresu Mestského úradu Komárno. 

C/        schva ľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 
JUDr. Mária Kanthová   20,- eur    
JUDr. Štefan Bende    20,- eur 
Adriana Gerencsériová   20,- eur 
Beáta Kmeťová    20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20146

1792/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na predaj nehnute ľností 
vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1722/D/2014 zo dňa                          
03. júla 2014 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa          13.08.2014 
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na predaj nehnuteľností : 

- pozemkov, parcely registra „C“ č. 1552 o výmere 968 m², záhrada, parcely registra 
„C“ č. 1553/1 o výmere 3995 m², zastavaná plocha a parcela registra „C“ č. 1553/2
o výmere 36 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434  v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou pod ľa BDÚ 57,70 eur/m², celkom 288 442,30 eur,  ktorá je 
zároveň najnižším podaním. 

B/         konštatuje 

že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno, 
vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1722/D/2014 zo dňa                            03. júla 
2014 do určeného termínu, t.j. do 01. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad 
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu 
Mestského úradu Komárno. 

C/        schva ľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 
JUDr. Štefan Bende, člen      20,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen     20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen     20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20147

1793/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom  
nehnute ľnosti, nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Ko márno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade       s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1712/2014 zo dňa 03. júla 2014 a 
vyhodnotenej  Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 13. augusta 2014 na 
prenájom pozemku, parc. registra „C“ č. 11879/1 o výmere 53274 m 2, orná pôda,  
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neur čitú, s výpovednou lehotou 1 
rok, za minimálne nájomné vo výške 50,- eur/ha/rok,  celkom       266,37 eur/rok, 
ktorá je zárove ň najnižším podaním,  

   
B/    schva ľuje 

1. v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a  s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo dňa 
13. augusta 2014,  prenájom nehnute ľnosti   
- pozemku, parc. registra „C“ č. 11879/1 o výmere 53274 m 2, orná pôda,  

vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neur čitú, s výpovednou 
lehotou 1 rok, pre Baltazára Ryšavého, Čalovec,

              
2.  nájomné vo výške 361,- eur/rok, za nasledovných podmienok: 

-   viazanosť  na podpísanie zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa schválenia uznesenia,  

C/  žiada primátora 

     1. o podpísanie a zaslanie zmluvy o nájme pre víťaza verejnej súťaže podľa bodu B/ 
tohto uznesenia 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

2. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže v súlade     s 
uznesením mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže 

    
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

                  
3. zabezpečiť vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným účastníkom obchodnej 

verejnej súťaže 
    
Termín: 14 dní od schválenia uznesenia 

D/   schva ľuje 

odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 13. augusta 2014 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže 
pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 
Komárno“ nasledovne: 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20148

Csaba Cúth, predseda    20,- eur 
PaedDr. Štefan Bende, člen      20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen    20,- eur 
Sylvia Gergelyová, člen    20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen     20,- eur 

            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 20149

1794/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom 
nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1721/2014 zo dňa                       3. 
júla 2014 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 13. augusta 2014 a 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nehnuteľnosti : 

- nebytového priestoru s podlahovou plochou 261 m² v budove Zichyho paláca, so 
súpisným č. 1044, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou 
najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné 
veci, za minimálne nájomné vo výške 50,-eur/m²/rok, ktorá je zároveň najnižším 
podaním, na dobu určitú 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

B/         konštatuje 

že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1721/2014 zo dňa 3. júla 2014 do 
určeného termínu, t.j. do 1. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno 
neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu Mestského 
úradu Komárno. 

C/        schva ľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 13. augusta 2014 
JUDr. Štefan Bende, predseda   20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen    20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen      20,- eur 
Sylvia Gergelyová, člen     20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta
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1795/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom  hnute ľnosti 
vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade       s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1659/2014 zo dňa 22. mája 2014 
a 3. júna 2014 a vyhodnotenej  Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa       3. 
septembra 2014 na prenájom 103 ks kovových st ĺpov verejného osvetlenia v k.ú. 
Komárno, na dobu ur čitú 5 rokov,  s trojmesa čnou výpovednou lehotou, 
s vyvolávacou cenou za minimálne nájomné vo výške 1 20,- eur/st ĺp/rok, celkom 12 
360,- eur/rok,  ktorá je zárove ň najnižším podaním. 
        

B/    schva ľuje 

1. v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a  s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo dňa 
03. septembra 2014, prenájom hnuteľnosti, 103 ks kovových stĺpov verejného 
osvetlenia v k.ú. Komárno : 
- Bratislavská cesta      18 ks 
- Gútsky rad        5 ks 
- Mederčská ul.      11 ks 
- Námestie Kossutha       9 ks 
- Rákócziho ul.        8 ks 
- Novozámocká cesta       8 ks 
- Ul. budovateľská        7 ks 
- Dunajské nábrežie       1 ks 
- Elektrárenská cesta       1 ks 
- Ul. odborárov        2 ks 
- Petıfiho ulica        4 ks 
- Gazdovská ul.        1 ks 
- Eötvösova ul.        4 ks 
- Palatínova ul.        1 ks 
- Kúpeľná ul.        1 ks 
- Vnútorná okružná       1 ks 
- Záhradnícka ul.      21 ks 
  na dobu určitú 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre ROS reklamno 

obchodná spoločnosť, s.r.o., IČO : 31 426 051, so sídlom Komenského 27,     902 
01 Pezinok, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 28764/B,

              
2.  nájomné vo výške 420,- eur/st ĺp/rok, celkom 43 260,- eur/rok,   
        
za nasledovných podmienok: 

-   viazanosť  na podpísanie zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa schválenia uznesenia,  

C/  žiada primátora 
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     1. o podpísanie a zaslanie zmluvy o nájme pre víťaza verejnej súťaže podľa bodu B/ 
tohto uznesenia 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

3. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže v súlade     s 
uznesením mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   
                  

4. zabezpečiť vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným účastníkom obchodnej 
verejnej súťaže 

   Termín: 14 dní od schválenia uznesenia 
             

D/   schva ľuje 

odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 03. septembra 2014 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej 
súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku 
mesta Komárno“ nasledovne: 

JUDr. Mária Kanthová, predseda komisie  20,- eur 
Ing. Konštantín Glič, člen komisie   20,- eur 
Ing. Imrich Dubány, člen komisie   20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen komisie    20,- eur 
Ing. Katarína Bednáriková, člen komisie  20,- eur 

            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a
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1796/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

zámer prenájmu nebytových priestorov na prítemí budovy Mestského kultúrneho strediska na 
Ul. hradnej č. 1 s podlahovou plochou 140 m2 so na parcele registra „C“ č. 1819, vedených na 
LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre Juraja Miklósa IČO: 37 559 281, s miestom podnikania Ul. K. Nagya 
3128/10, 945 01 Komárno, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, Číslo 
živnostenského registra: 401-12514, č. OŽP-H/2006/02129-2/CRI bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1735/2014 zo dňa 03. júla 2014, zverejnený dňa 21. 
augusta 2014 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

B/ schva ľuje  

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

- prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Mestského kultúrneho strediska na 
Ul. hradnej č. 1 s podlahovou plochou 140 m2 so na parcele registra  „C“ č. 1819, 
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno so súpisným číslom 3035 na dobu neurčitú s 3 
mesačnou výpovednou lehotou 

pre podnikateľa Juraja Miklósa IČO: 37 559 281, s miestom podnikania Ul. K. Nagya 
3128/10, 945 01 Komárno, zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, Číslo živnostenského registra: 401-12514, č. OŽP-H/2006/02129-2/CRI ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, s odôvodnením že počas podujatí poriadaných 
v budove MsKS je dôležité tak pre návštevníkov, ako aj pre účinkujúcich zabezpečiť
možnosť občertvenia a stravovania priamo v priestoroch budovy. Zámerom 
menovaného podnkateľa je v prenajatých priestoroch bufetu vytvorenie kultúrneho 
prostredia s možnosťou usporiadnaia stretnutí s rôznymi spisovateľmi ako aj tanečných 
večerov pre milovníkov folklóru 

nájomné vo výške 35,- eur/ m2 / rok, celkom 4900,- eur /rok 

za nasledovných podmienok: 

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia 
návrhu zmluvy o nájme, 

C/ žiada 
 Annu Vargovú, riadite ľku Mestského kultúrneho strediska Komárno 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia. 

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a
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1797/2014 
uznesenie 

k Správe o plánovanom rozvoji Verejných prístavov, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

-  Správu o plánovanom rozvoji prístavu v Komárne. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a
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1798/2014 
uznesenie 

k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiad ateľov o prenájom 
mestského bytu a aktualizovaného  Zoznamu žiadate ľov o prenájom mestského bytu 

v DOU 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2014 a 
aktualizovaný Zoznam  žiadateľov o prenájom mestského bytu  v DOU na rok 2014 

       Zoznamy tvoria prílohu uznesenia.  

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského 
bytu na rok 2014 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta. 

Termín: do 15. októbra 2014 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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1799/2014  
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1 izbový byt  na Gazdovská ul. 8/19 v  Komárne pre Istvána Knyázsika, trvalým 
pobytom  Zlatná na Ostrove, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  
zmysle § 9 ods.  3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta
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1800/2014  
uznesenie

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

A/ schva ľuje 

       prideliť 1 izbový byt  na Gazdovská ul. 10/5 v  Komárne pre Tibora Horvátha, trvalým 
pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 
ods.  3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta
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1801/2014  
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1 izbový byt  na Gazdovská ul. 10/9 v  Komárne pre Magdalénu Hosnédlovú. 
trvalým pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                               prim átor mesta
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1802/2014  
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1 izbový byt  na Gazdovská ul. 6/10 v  Komárne pre Imricha Hascseka,  trvalým 
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 ods.  
3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 
rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

         MUDr. Anton Marek 
                                                     primátor mesta
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1803/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   schva ľuje 

pridelenie 2-izbového bytu na adrese  Ul. roľníckej školy 49/5 v  Komárne pre Hajnalku 
Rigóovú, trvale bytom Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady, a že sa s menovanou ukončí nájom 2-izbového bytu na adrese v  Komárne 
písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu 
bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno na dobu určitú 1 rok, 

B/    žiada 
        MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárn o 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  
A/ tohto uznesenia.     

                                                   

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta
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1804/2014  
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/6 v  Komárne pre Andreu Tóthovú,  trvalým 
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 ods.  
3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 
1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
 tohto uznesenia.     

          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta
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1805/2014  
uznesenie

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/15 v  Komárne pre Gabriela Fülöpa trvalým 
pobytom  Komárno, a manželku Ildikó Fülöpovú, trvalým pobytom  Komárno s tým, že 
zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
 tohto uznesenia.     

          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                           primátor me sta
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1806/2014  
uznesenie

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/20 v  Komárne pre Magdalénu Lévaiovú 
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
 tohto uznesenia.     

          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201423

1807/2014  
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 
       prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 51/54 v  Komárne pre Zoltána Szencziho trvalým 

pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 
ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
 tohto uznesenia.     

          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                           primátor me sta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201424

1808/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 
       prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/113 v  Komárne pre Nikolett Oravec, trvalým 

pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 
ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201425

1809/2014 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 
       prideliť 1-izbový byt na Veľký Harčáš 61/122 v  Komárne v  Komárne pre Karola 

Rafaela, trvalým pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  
zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta 
Komárno, na dobu určitú 1 rok,   na dobu trvania funkcie v  komunitnom centre, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                            primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201426

1810/2014 
uznesenie

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/104 v  Komárne v  Komárne pre Zuzanu Stojkovú, 
trvalým pobytom  Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201427

1811/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/34 v  Komárne pre Martinu Biskupičovú,  trvalým 
pobytom  Komárno, a manžela Jozefa Biskupiča, trvalým pobytom   Komárno s tým, že 
zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/ 
tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201428

1812/2014 
uznesenie 

k Návrhu Dodatku č. 1 Školského výchovného programu Centra vo ľného času - 
Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Dodatok č. 1 Školského výchovného programu Centra voľného času - Szabadidıközpont, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201429

1813/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Materskej  školy, Dlhá ul. 1, Komárno – 
Nová Stráž 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201430

1814/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Materskej  školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, 
Komárno – Nová Stráž – Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom - İrsújfalu. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                           primátor me sta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201431

1815/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 
ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Alapiskola Komárom. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201432

1816/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy J. A. Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201433

1817/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy Móra Jókaiho 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. mieru 2, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, 
Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvı Alapiskola Komárom. 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201434

1818/2014 
uznesenie 

k Návrhu Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej škol y, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Dodatok č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201435

1819/2014 
uznesenie 

k Návrhu Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej škol y, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Dodatok č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201436

1820/2014 
uznesenie 

k Návrhu Školského vzdelávacieho programu Základnej  umeleckej školy – M ővészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy – Mıvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, 
Komárno. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201437

1821/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra vo ľného času, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno na 
školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201438

1822/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 48, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201439

1823/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Eötvösova ul.64 , 
Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201440

1824/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
františkánov 20, Komárno – Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom 
na školský rok 2014/2015. 
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201441

1825/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Handlovská ul. 4, Komárno - Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom na 
školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201442

1826/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, Ul. 
Komáromi Kacza 33, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, 
Komárno na školský rok 2014/2015. 
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201443

1827/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
Komáromi Kacza 39, Komárno - Komáromi Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda 
Komárom na školský rok 2014/2015. 
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201444

1828/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Kapitánova ul. 
29, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201445

1829/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Lodná ul. 1, 
Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno na školský rok 
2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201446

1830/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Meder čská ul. 
38, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201447

1831/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, Ul. mieru 
16, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno na 
školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201448

1832/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Dlhá ul. 1, Komárno 
– Nová Stráž 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž na 
školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                           primátor me sta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201449

1833/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž - Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom – 
İrsújfalu na školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201450

1834/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Vodná ul. 29, Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom na školský rok 
2014/2015. 
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201451

1835/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno - Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201452

1836/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y Jána Ámosa 
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Jána Ámosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno na školský rok 2014/2015.
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201453

1837/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y Móra Jókaiho 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. mieru 2, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom 
maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom na školský rok 
2014/2015.
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201454

1838/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y,  
Ul. pohrani čná 9, Komárno 
na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta   



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201455

1839/2014 
 uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno - Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na školský rok 
2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201456

1840/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na školský 
rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201457

1841/2014 
uznesenie 

k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umel eckej školy – 
Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

na školský rok 2014/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy – Mővészeti Alapiskola, 
Letná ul. 12, Komárno na školský rok 2014/2015.  
(plán kontinuálneho vzdelávania tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201458

1842/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Centra vo ľného času - Szabadid ıközpont, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201459

1843/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
48, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201460

1844/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly, Eötvösova ul. 64, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta   



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201461

1845/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
františkánov 20, Komárno – Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201462

1846/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská 
ul. 4, Komárno – Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201463

1847/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly - Óvoda,  
Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno.
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201464

1848/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly, Lodná ul. 1, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno.
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201465

1849/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly, Meder čská ul. 38, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno.
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201466

1850/2014 
uznesenie

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                       primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201467

1851/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly, Dlhá ul. 1,  
Komárno – Nová Stráž

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž.
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201468

1852/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, 
Komárno – Nová Stráž – Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom - İrsújfalu.
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                        primátor mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201469

1853/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, 
Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201470

1854/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő

Alapiskola 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola  
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta   



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201471

1855/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly J. A. Komenského, Komenského 
ul. 3, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno.  
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201472

1856/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly Móra Jókaiho s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským 
– Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno  
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                           primátor me sta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201473

1857/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly, Ul. pohrani čná 9, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201474

1858/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201475

1859/2014 
uznesenie 

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej šk oly, Rozmarínová ul. 1, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201476

1860/2014 
uznesenie 

K Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej um eleckej školy – M ővészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

Štruktúru kariérových pozícií Základnej umeleckej školy – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, 
Komárno.  
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201477

1861/2014 
uznesenie 

k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno  o prenájom nebytového priestoru  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális 
Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom, IČO: 34041923, nakoľko sa jedná 
o nutnosť zabezpečovania vyučovacieho procesu 
- zámer prenájmu  nebytového priestoru s podlahovou plochou 230,52 m2 v budove 

Centra voľného času Komárno, so súp.č. 2954 na parc. registra „C“ č. 2454/66, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno na vzdelávacie účely na dobu určitú, do 30. 
júna 2015, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

2. nájomné vo výške 52,369 eur/m 2/rok, celkom 12 072 eur/rok za nasledovnej 
podmienky : 

-  mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B/  žiada   
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a  



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201478

1862/2014 
uznesenie 

k Žiadostiam o poskytnutie štipendia z ú čelového fondu z rozpo čtu mesta  
na podporu talentov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje,  že 

na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 8/2007   
o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení 
VZN č. 19/2008 o poskytnutie štipendia v školskom roku 2014/2015 v stanovenej lehote 
požiadali zákonní zástupcovia Tibora Bertóka, Juraja Halabrina, Nikolasa Hulmana a 
Róberta Uhrina, 

B/ schva ľuje   

poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na podporu talentov 
v školskom roku 2014/2015 pre: 
1. Juraja Halabrina vo výške 1.660 eur, 
2. Róberta Uhrina vo výške 1.660 eur, 

C/  žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí štipendia v zmysle bodu 
B/ tohto uznesenia. 

      
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201479

1863/2014 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením Mestského zastupite ľstva 

v Komárne číslo 1733/2014 zo d ňa 03. júla 2014 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

     správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž zo dňa 03. septembra 2014 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 1733/2014 zo dňa 03. júla 2014 na predaj nehnuteľného 
majetku: 

1. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným číslom 1405 
na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
spoločných  zariadeniach domu a  na pozemku  parc.  registra „C“  č. 5769  o výmere    
1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na 
LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 
17 800,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

2. 1 – izbový byt na prízemí na Ul. generála Klapku 62/33 v Komárne so súpisným číslom 
2981 na parcele registra „C“ č. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 7051/59 
o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, 
vedený na LV č. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia 
vo výške 16 900,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.     

3. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne so 
súpisným číslom 1042 na parcele registra „C“ č. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je dom postavený a so 
spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.  1994/2 o výmere 196 m2 , 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 8528 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 21 534,94 eur, 
ktorá je zároveň najnižším podaním. 

B/ konštatuje, že 

1. obchodná verejná súťaž na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola vyhlásená na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1733/2014 zo dňa 03. septembra 
2014 v súlade s ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka, 

2. na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno do 15. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno neboli podané 
žiadne súťažné návrhy.  

           
C/  schva ľuje 

odmenu členom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, v zmysle Organizačného 
poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, prítomným na zasadnutí komisie 
dňa 03. septembra 2014: 



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201480

PaedDr. Štefan Bende, predseda komisie 20,- eur 
PaedDr. Ágnes Héder, člen  komisie  20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen komisie  20,- eur 
Bc. Silvia Salamonová, člen komisie  20,- eur 
Ing. Katarína Bednáriková, člen komisie 20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                          primátor mes ta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201481

1864/2014 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením Mestského zastupite ľstva 

v Komárne číslo 1734/2013 zo d ňa 03. júla 2014 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

     správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž zo dňa 03. septembra 2014 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 1734/2014 zo dňa 03. júla 2014 na predaj nehnuteľného 
majetku: 

2 – izbový byt na I. poschodí na Ul. budovateľskej 37/10 v Komárne so súpisným číslom 1409 
na parcele registra „C“ č. 5788/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
spoločných  zariadeniach domu a  na pozemku  parc.  registra „C“  č. 5788/1  o výmere 1 240 
m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8552 
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 15 000,-  eur, 
ktorá je zároveň najnižším podaním, 

B/ konštatuje, že 

1. obchodná verejná súťaž na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola vyhlásená na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1734/2014 zo dňa 03. júla 2014 v súlade 
s ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka, 

2. na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno do 15. augusta 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno neboli podané 
žiadne súťažné návrhy.  

                     
C/  schva ľuje 

odmenu členom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, v zmysle Organizačného 
poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, prítomným na zasadnutí komisie 
dňa 03. septembra 2014: 

JUDr. Štefan Bende, predseda komisie  20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen komisie  20,- eur 
Bc. Silvia Salamonová, člen komisie  20,- eur 
Ing. Katarína Bednáriková, člen komisie 20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
                                            primáto r mesta



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201482

1865/2014 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Mgr. Bélu Keszegha   

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

schva ľuje 

bezplatné užívanie parkovacích miest na Nám. Kossutha vedľa objektu mestskej tržnice, od 
križovatky Damjanichova až po ul. Jókaiho. 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 130: 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 14 
ZA : 6 
PROTI : 1 
ZDRŽALO SA : 5 
NEHLASOVALO : 2 

          MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 



UZNESENIA  ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO 
 DŇA 24. SEPTEMBRA 2014  -  POKRAČOVANIE 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014

Uznesenia podpísané primátorom dňa 02. 10. 201483

1866/2014 
uznesenie 

k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno  o prenájom nebytového priestoru  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális 
Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom, IČO: 34041923, nakoľko sa jedná 
o nutnosť zabezpečovania vyučovacieho procesu 
- zámer prenájmu  nebytového priestoru s podlahovou plochou 230,52 m2 v budove 

Centra voľného času Komárno, so súp.č. 2954 na parc. registra „C“ č. 2454/66, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno na vzdelávacie účely na dobu určitú, do 30. 
júna 2015, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

2. nájomné vo výške 52,369 eur/m 2/rok, celkom 12 072 eur/rok za nasledovnej 
podmienky : 

-  mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B/  žiada   
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                         primátor mest a  


