
UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. MÁJA 2009

___________________________________________________________________________
1316/2009
uznesenie

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
 

A/ berie na vedomie

            Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 12. 
mája 2009,

       
B/ zrušuje 

- uznesenie číslo 335/2007 - návrh na zrušenie pre nezáujem zo strany SPP,
- z uznesenia číslo 818/2008 časť 61/13 – pre neplatiča z dôvodu, že zaplatila svoj 

nedoplatok,
- uznesenie číslo 1070/2008 – v zmysle platných právnych predpisov nie je možné 

vydať VZN v pôsobnosti mesta,
- z  uznesenia  číslo  1225/2009  časť  61/14  –  pre  žiadateľa  z dôvodu,  že  odmietol 

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, časť 61/27 – pre žiadateľa  z dôvodu, že odmietol 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1317/2009
uznesenie

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za uplynulé obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie,

B/ schvaľuje

Zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2009 
(Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia),

C/ ukladá

vykonanie kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009.

Zodpovedný: hlavný kontrolór

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1318/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

prideliť 1-izbový byt v DOS v Komárne pre P. F. trvale bytom Komárno, s tým, že sa 
s menovaným ukončí nájom garsonky Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 
Občianskeho zákonníka a v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady,

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1319/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť  1-izbový  byt  v  Komárne pre A.  M.,  trvale  bytom Horné Saliby,  zamestnanca 
Univerzity  J.  Selyeho,  podľa  §  4  ods.  2  VZN  Mesta  Komárno  číslo  19/2003  o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov s tým, že 
zmluva  o nájme bytu  bude  uzatvorená  na  dobu  určitú,  na  dobu  trvania  pracovného 
pomeru so zamestnávateľom Univerzita J. Selyeho, 

B/ ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

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

     Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1320/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť  1-izbový  byt  v  Komárne pre  F.  V.,  trvale  bytom Horné  Saliby,  zamestnanca 
FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno, podľa § 4 ods. 2 VZN Mesta Komárno 
číslo 19/2003 o prenajímaní  bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení  neskorších 
predpisov  s tým,  že zmluva o nájme bytu  bude uzatvorená na dobu určitú,  na dobu 
trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica 
Komárno, 

B/ ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

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

     Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta

5



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. MÁJA 2009

___________________________________________________________________________
1321/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu vo verejnom záujme
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť  1-izbový byt v Komárne pre M. Š., trvale bytom Nitra, zamestnanca Okresnej 
prokuratúry Komárno, podľa § 4 ods. 1 písm. j) VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov s tým, že 
zmluva  o nájme bytu  bude  uzatvorená  na  dobu  určitú,  na  dobu  trvania  pracovného 
pomeru so zamestnávateľom Okresná prokuratúra Komárno, 

B/ ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

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

     Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1322/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu vo verejnom záujme

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť 1-izbový byt v Komárne pre J. P. a manželku D. P., obaja trvale bytom Brezno, 
zamestnancov Okresnej  prokuratúry Komárno, podľa § 4 ods.  1 písm. j)  VZN Mesta 
Komárno  číslo  19/2003  o  prenajímaní  bytov  vo  vlastníctve  Mesta  Komárno  v znení 
neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu určitú, na 
dobu trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom Okresná prokuratúra Komárno, 

B/ ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

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

     Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1323/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu po uplynutí výpovednej lehoty

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN 
Mesta  Komárno  číslo  19/2003  o prenajímaní   bytov  vo  vlastníctve  Mesta  Komárno 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

1. K. F. trvale bytom Komárno  
- bytu Komárno,  

2. D. M., trvale bytom Komárno  
- bytu Komárno,  

ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za 
plnenia  poskytované  s užívaním bytu  po uplynutí  výpovednej  lehoty  a podali  žiadosť 
o odkúpenie nájomného bytu,

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

spracovať  a zaslať  návrh  zmluvy  o nájme  bytu  v zmysle  bodu  A/  tohto  uznesenia, 
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 
6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

 Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
                                                           Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1324/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na sociálne a zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Základná  organizácia  nedoslýchavých,  Ul.  priateľstva  2,  945  01  Komárno,  na 
autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno – rekondičného zájazdu do termálnych 
kúpeľov Vincov les pri Sládkovičove na  základe konkrétnej faktúry vo výške 189,40 eur/ 
5.705,86 Sk,

B/       ukladá
           Mestskému úradu v Komárne 

poukázať  schválenú  finančnú  dotáciu  z  účelového  fondu z  rozpočtu  mesta  Komárna 
na sociálne a zdravotné účely pre:

Základná  organizácia  nedoslýchavých,  Ul.  priateľstva  2,  945  01  Komárno,  na 
autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno – rekondičného zájazdu do termálnych 
kúpeľov Vincov les pri Sládkovičove na  základe konkrétnej faktúry vo výške 189,40 eur/ 
5.705,86 Sk.

                                                                                                         Termín: do 25. júla 2009
                                                                                                     Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1325/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na sociálne a zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov telesne  postihnutých detí, číslo 75, so 
sídlom  Komárno,  Záhradnícka  ul.  16/8, IČO:  37858483,  na  autobusovú  prepravu 
účastníkov podujatia Deň detí – hypoterápia v Nőtincs,  Maďarská republika, na  základe 
konkrétnej faktúry vo výške 600,- eur/18.075,60 Sk,

B/       ukladá
           Mestskému úradu v Komárne 

poukázať  schválenú finančnú dotáciu z  účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna 
na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov telesne postihnutých detí, číslo 75, so 
sídlom  Komárno,  Záhradnícka  ul.  16/8, IČO  37858483,  na  autobusovú  prepravu 
účastníkov podujatia Deň detí – hypoterápia v Nőtincs,  Maďarská republika, na  základe 
konkrétnej faktúry vo výške  600,- eur/18.075,60 Sk.

                                                                                                           Termín:  do 25. júna 2009
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1326/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na sociálne a zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský  zväz  telesne  postihnutých  -  Základná  organizácia,  so  sídlom  945  01 
Komárno,  Záhradnícka ul.  16/8,  IČO: 37858467,  na autobusovú prepravu účastníkov 
rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov v Kehidakustány, v Maďarskej republike, 
na  základe konkrétnej faktúry vo výške 600,- eur/18.075,60 Sk,

B/       ukladá
           Mestskému úradu v Komárne 

poukázať  schválenú finančnú dotáciu z  účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna 
na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský  zväz  telesne  postihnutých  -  Základná  organizácia,  so  sídlom  945  01 
Komárno,  Záhradnícka ul.  16/8,  IČO: 37858467,  na autobusovú prepravu účastníkov 
rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov v Kehidakustány, v Maďarskej republike, 
na  základe konkrétnej faktúry vo výške 600,- eur/18.075,60 Sk.

                                                                                                           Termín: do 25. júna 2009
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1327/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 
podľa  VZN Mesta  Komárno  číslo  9/2003 o  priznaní  finančnej  dotácie  z  účelového  fondu  z 
rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Združenie mnohodetných rodín MÁNCSE, so sídlom 925 82 Tešedíkovo 231, IČO: 37869434 o 
priznanie  finančnej  dotácie  z  účelového  fondu  rozpočtu  Mesta  Komárna  na prepravu rodín 
z Komárna do Diakoviec.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1328/2009
uznesenie

k žiadosti  o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej  dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Zväz  postihnutých  civilizačnými  chorobami  v   SR,  Základná  organizácia  -  kardiakov 
Komárno,  so  sídlom  945  01  Komárno,  Ul.  Komenského  14/6,  IČO:  36098345   na 
autobusovú prepravu účastníkov na rehabilitačný  pobyt  v Trenčianskych Tepliciach na 
základe konkrétnej faktúry vo výške: 730 eur / 21 991,98 Sk,

B/     ukladá         
         Mestskému úradu v Komárne 

         poukázať schválenú  finančnú  dotáciu  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárna 
na sociálne  a  zdravotnícke účely pre:

       
Zväz  postihnutých  civilizačnými  chorobami  v  SR,  Základná  organizácia  -  kardiakov 
Komárno,  so  sídlom  945  01  Komárno,  Ul.  Komenského  14/6,  IČO:  36098345 na 
autobusovú prepravu účastníkov na rehabilitačný  pobyt  v Trenčianskych  Tepliciach na 
základe konkrétnej faktúry vo výške: 730 eur / 21 991,98 Sk.

                                                                                                     Termín: do 25. augusta 2009 
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1329/2009
uznesenie

k Žiadosti o schválenie Štatútu Základnej umeleckej školy, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

štatút Základnej umeleckej školy, Letná ulica 12, Komárno – Művészeti alapiskola, Nyár utca 
12, Komárom (štatút tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1330/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

organizačnú štruktúru Materskej školy Eötvösova ul.  64, Komárno s účinnosťou od 1. 
septembra 2009 (schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.

Termín: 31. augusta 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1331/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

organizačnú štruktúru Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, 
Komárno  s účinnosťou  od  1.  septembra  2009  (schéma  organizačnej  štruktúry  tvorí 
prílohu uznesenia),

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.

Termín: 31. augusta 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1332/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

organizačnú štruktúru Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
48, Komárno s účinnosťou od 1. septembra 2009 (schéma organizačnej štruktúry tvorí 
prílohu uznesenia),

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.

Termín: 31. augusta 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1333/2009
uznesenie

k žiadosti CulturElle Közhasznú Alapítvány o finančnú dotáciu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť  CulturElle  Közhasznú  Alapítvány,  1039 Budapest,  Kossuth Lajos  utca 14 na 
usporiadanie literárneho stretnutia spisovateliek a festivalu rozprávok,

B/ konštatuje, že

finančné dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť boli  žiadateľom poskytnuté 
v zmysle  VZN  Mesta  Komárno  číslo  6/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007 a 18/2008, 

C/ neschvaľuje

pridelenie  finančnej  dotácie  pre  CulturElle  Közhasznú  Alapítvány,  1039  Budapest, 
Kossuth Lajos utca 14 na usporiadanie  literárneho stretnutia spisovateliek a festivalu 
rozprávok.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1334/2009
uznesenie

k žiadosti Spolku komárňanských výtvarníkov K.ART.E o finančnú dotáciu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť Spolku komárňanských výtvarníkov K.ART.E na poskytnutie ubytovania a stravy 
pre  pozvaných  výtvarníkov  z družobného  mesta  Kralupy  nad  Vltavou  z príležitosti 
usporiadania ich výstavy v meste Komárno,

B/ konštatuje, že

finančné dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť boli  žiadateľom poskytnuté 
v zmysle  VZN  Mesta  Komárno  číslo  6/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť  v znení VZN číslo 7/2007 a 18/2008, 

C/ neschvaľuje

pridelenie  finančnej  dotácie  pre  Spolok  komárňanských  výtvarníkov  K.ART.E  na 
poskytnutie ubytovania a stravy pre pozvaných výtvarníkov z družobného mesta Kralupy 
nad Vltavou z príležitosti usporiadania ich výstavy v meste Komárno.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1335/2009
uznesenie

k žiadosti Asociácie Hornozemská Baranta – Felföldi Baranta Szövetség 
o finančnú dotáciu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

poskytnutie  finančnej  dotácie  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárno  na  kultúru 
a záujmovú  umeleckú  činnosť  podľa  VZN  číslo  6/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií 
a finančných  darov  z účelového  fondu  z rozpočtu  Mesta  Komárno  na  kultúru  a záujmovú 
umeleckú činnosť pre:

Asociáciu  Hornozemská  Baranta  –  Felföldi  Baranta  Szövetség,  Nám.  SNP  197/43, 
Dunajská Streda
na podporu vydania publikácie z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienky stanovené § 3 VZN 
Mesta Komárno číslo 6/2006.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1336/2009
uznesenie

k Návrhu na poskytnutie finančnej dotácie  na celoročnú aktivitu Komárňanského 
šachového clubu Komárno na rok 2009 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 

na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta, podľa VZN číslo 5/2006 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport, na celoročnú aktivitu pre:

Komárňanský šachový club Komárno, Baštová ul. 13, Komárno vo výške 2.600,- eur,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  zmluvy  o poskytnutí  finančnej  dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1337/2009
uznesenie

k žiadosti Zápasníckeho klubu SPARTACUS Komárno o zmenu účelu schválenej 
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

zmenu  účelu  finančnej  dotácie  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárno,  schválenej 
uznesením Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  z  rozpočtu  mesta  číslo  1201/2009  zo dňa 
29.1.2009  podľa  VZN číslo  5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov  na 
telesnú kultúru a šport, vo výške 3.000 eur pre Zápasnícky klub SPARTACUS, Hradná ul. 22, 
Komárno, z dotácie na usporiadanie 4. ročníka medzinárodného kvalifikačného turnaja juniorov 
"Veľká cena Komárna" na dotáciu na celoročnú aktivitu športového klubu.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1338/2009
uznesenie

k žiadosti Klubu vodných motoristov Kormorán, Komárno
o zmenu účelu schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta 

na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

zmenu  účelu  finančnej  dotácie  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárno,  schválenej 
uznesením Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  z  rozpočtu  mesta  číslo  1201/2009  zo dňa 
29.1.2009  podľa  VZN  číslo  5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport, vo výške 3.000 eur 
pre  Klub  vodných  motoristov  Kormorán,  Dunajské  nábrežie  32/40,  Komárno,  z dotácie  na 
usporiadanie Majstrovstiev SR na dotáciu na celoročnú aktivitu športového klubu.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1339/2009
uznesenie

k Správe Komisie pre verejnú súťaž

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 28. marca 2009 a 18. apríla 2009, 

B/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov Komisie pre verejnú súťaž podľa návrhu predsedu 
komisie  v zmysle  čl.  IV  ods.3  organizačného  poriadku  odbornej  komisie  pre  verejnú 
súťaž nasledovne:

Pre verejnú súťaž konanú dňa 28. marca 2009: 

Ing. Kornél Horváth  - predseda komisie 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Imrich Dubány  - licitátor 20,00 eur / 602,50 Sk
Mgr. Ondrej Gajdáč 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Béla Sánta 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Katarína Prodovszká 20,00 eur / 602,50 Sk

Pre verejnú súťaž konanú dňa 18. apríla 2009: 

Ing. Kornél Horváth  - predseda komisie 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Imrich Dubány  - licitátor 20,00 eur / 602,50 Sk
Mgr. Ondrej Gajdáč 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Béla Sánta 20,00 eur / 602,50 Sk
Ing. Katarína Prodovszká 20,00 eur / 602,50 Sk

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1340/2009
uznesenie

k zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1161/2008 
zo dňa 18. decembra 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/       mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1161/2008 zo dňa 18. decembra 
2008 nasledovne:

            „Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľností:

1. základná škola Kava, so súp.č. 33 na pozemku p.č. 11443 a pozemkov p.č. 11443 o 
výmere 1011 m2, zastavaná plocha, a p.č. 11444 o výmere 1035 záhrada, vedené 
na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  s vecným  bremenom,  s právom  vstupu  v prospech 
správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku 
číslo 37/2008 zo dňa 15.05.2008 vo výške 1.300.000,- SKK/43.152,09 eur, ktorá je  
zároveň najnižším podaním,

2. bývalá budova základnej  školy  Hadovce so súp.č.  45 na p.číslo  10987 a na p.č.  
1988,  pozemkov  p.č.  10987  o  výmere  239  m2,  zastavaná  plocha,  p.č.  10988 
o výmere 653 m2,  zastavaná plocha,  a p.č.  10986/1 o výmere 516 m2,  zastavaná 
plocha, ubytovňa v Hadovciach so súp.č. 86 na p.č. 10984/2, pozemok p.č. 10984/2 
o výmere  298  m2,  zastavaná  plocha,  a pozemok  p.č.  10984/1  o výmere  698  m2,  
zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého posudku číslo 18/2006 zo dňa 10.05.2006 v celkovej výške 3.750.000,- 
SKK/124.477,19 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.“

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1341/2009
uznesenie

k schváleniu štatútu Partnerstva nitriansky vedomostný región  

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

štatút Partnerstva nitriansky vedomostný región,         

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať štatút Partnerstva nitriansky vedomostný región.
                                                                                                        

                                                                                                     Termín: 30. júna 2009
         Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1342/2009
uznesenie

k prihláseniu sa za člena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
PONS DANUBII s ručením obmedzením

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

1. prihlásenie  sa  Mesta  Komárno  za  člena  Európskeho  zoskupenia  územnej 
spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným so sídlom v Komárne,

2. financovanie členského príspevku v roku založenia Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce (EGTC) vo výške 0,5 euro na obyvateľa mesta Komárno v celkovej výške 
17.548,5,-  eur  zo  zvýšených  príjmov  Rozpočtu  Mesta  Komárno  v časti  finančné 
operácie, položka 452 – Z konkurzu, likvidácie a exekúcie,

B/ schvaľuje

1. Dohovor  o založení  Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII 
s ručením obmedzeným, 

2. Stanovy Európskeho zoskupenia  územnej  spolupráce PONS DANUBII  s ručením 
obmedzeným,

C/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

1. podpísať Dohovor o založení  Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS 
DANUBII s ručením obmedzeným,

2. podpísať Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s 
ručením obmedzeným.

Termín: 30. júna 2009
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1343/2009
uznesenie

k žiadosti S. so sídlom Bratislava, S. so sídlom Bratislava a S. so sídlom Bratislava 
o začatie obstarávania zmeny Územného  plánu mesta  Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

spoločný zámer spoločnosti S. so  sídlom Bratislava, S. so sídlom Bratislava a S. so 
sídlom Bratislava  realizovať  výstavbu  fotovoltaickej  elektrárne  (FVE)  v k.ú.  Komárno 
mestskej  časti  Hadovce  na  parc.  č.  11931/1,  11931/3,  11931/4,  11931/5,  11931/6, 
11933,  11931/7,  11931/12,  11931/8,  11931/9,  11931/11,  11932  na  základe  žiadosti 
spoločností  o začatie  obstarávania  zmeny  Územného  plánu  mesta  Komárno  vo 
verejnom záujme,

B/ schvaľuje

začatie obstarávania Zmien  a doplnkov územného plánu  mesta  Komárno  na  základe 
žiadosti  S.  so  sídlom  Bratislava,  S.  so  sídlom  Bratislava  a S.  so  sídlom  Bratislava 
s výnimkou  zo  schválenia  časového  intervalu  v zmysle  uznesenia  Mestského 
zastupiteľstva v Komárne  číslo  831/2008 zo dňa 17. júla  2008 z dôvodu verejného 
záujmu s tým, že náklady za obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu Komárno 
v zmysle § 19 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov hradia žiadatelia,

C/ ukladá
     Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  v zmysle bodu A/ a B/ 
tohto uznesenia s preverením a doplnením aj ďalších možných lokalít na nové funkčné 
využitie fotovoltaickej elektrárne (plochy energetiky) na území mesta Komárno.

Termín: 31. decembra 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1344/2009
uznesenie

k žiadosti M. Ch. Komárno o  zmenu VZN číslo 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu zóny Alžbetin ostrov Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

vypustenie  regulatívu  v časti  IV.  Regulatívy  pre  umiestnenie  stavieb  na  pozemkoch,  limity 
zastavania pozemkov, podmienky na delenie a scelenie pozemkov - Podmienky pre pozemky 
s vyhodnotenou  disponibilitou  pre  možný  rozvoj  rodinného  bývania  –  urbanistický  regulatív 
v tretej zarážke – „pozemky súčasných záhrad môžu byť využité pre výstavbu rodinných domov 
(alebo občiansku vybavenosť) na plochách vymedzených urbanistických skupín len vo veľkosti 
pozemku minimálne 800m2, ktorý tvorí ucelený plošný tvar“.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1345/2009
uznesenie

k žiadosti Kajak & Kanoe Klubu Komárno o započítanie investície do nájmu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje 

započítanie investície Kajak & Kanoe Klubu Komárno v rámci projektu „Rekonštrukcia 
strediska kanoistiky v Komárne“ v programe INTERREG IIIA vo výške 238.087,17 eur 
(7.172.614,36 Sk) do nájomného,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1346/2009
uznesenie

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta 
Komárno v roku 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie číslo 1 až 8/2009 schválené primátorom mesta Komárno v roku 2009.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1347/2009
uznesenie

k záväznému limitu dotácie na kapitálové výdavky 
a zmeny Rozpočtu na strane kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2009

- Domov Dôchodcov Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky pre Domov Dôchodcov Komárno na rok 
2009  vo  výške  27.600,-  eur  na  základe  listu  Ministerstva  financií  Slovenskej 
republiky  číslo  MF/013210/2009-442  na  financovanie  kapitálových  výdavkov  na 
úseku  sociálnej  pomoci  pre  zariadenia  sociálnych  služieb  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno,

2. zmenu  rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  príjmov 
rozpočtu,  kategória  300  –  Granty  a  transfery,  položka  322  –  Transfery  v rámci 
verejnej správy, o sumu 11.003,- eur,

3. zmenu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2009, zvýšenie kapitálových 
výdavkov rozpočtu, program 7.3, oddiel  10, položka 700 – Kapitálové výdavky,  o 
sumu 11.003,- eur,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova Dôchodcov Komárno 

premietnuť  zmeny  rozpočtu  v zmysle  bodu  A/  tohto  uznesenia  do  rozpočtu  mesta 
Komárno a Domova Dôchodcov Komárno na rok 2009.

Termín: 30. jún 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno

a riaditeľka DD

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1348/2009
uznesenie

k žiadosti SLKB o zníženie dane 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

v zmysle Zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších  predpisov  a v zmysle  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  číslo  3/2003  o  zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta 
Komárno  v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  číslo  29/2003  a Všeobecne 
záväzného nariadenia číslo 21/2008 zníženie dane z nehnuteľností nie je možné,

B/ povoľuje

pre spoločnosť SLKB odklad platenia dane z nehnuteľností na rok 2009 na 6 mesiacov 
v zmysle  §  59  Zákona  číslo  511/1992  Zb.  o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

C/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1349/2009
uznesenie

k žiadosti spoločnosti SDK o zníženie dane 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

v zmysle Zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších  predpisov  a v zmysle  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  číslo  3/2003  o  zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta 
Komárno  v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  číslo  29/2003  a Všeobecne 
záväzného nariadenia číslo 21/2008 zníženie dane z nehnuteľností nie je možné,

B/ povoľuje

pre spoločnosť SDK odklad platenia dane z nehnuteľností na rok 2009 na 6 mesiacov 
v zmysle  §  59  Zákona  číslo  511/1992  Zb.  o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

C/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1350/2009
Uznesenie

k žiadosti spoločnosti F. o zníženie dane 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

v zmysle Zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších  predpisov  a v zmysle  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  číslo  3/2003  o  zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta 
Komárno  v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  číslo  29/2003  a Všeobecne 
záväzného nariadenia číslo 21/2008 zníženie dane z nehnuteľností nie je možné,

B/ povoľuje

pre spoločnosť  F.  odklad platenia  dane z nehnuteľností  na rok 2009 na 6 mesiacov 
v zmysle  §  59  Zákona  číslo  511/1992  Zb.  o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

C/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1351/2009
uznesenie

k žiadosti spoločnosti SaM o zníženie dane 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

v zmysle Zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších  predpisov  a v zmysle  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  číslo  3/2003  o  zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta 
Komárno  v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  číslo  29/2003  a Všeobecne 
záväzného nariadenia číslo 21/2008 zníženie dane z nehnuteľností nie je možné,

B/ povoľuje

pre spoločnosť SaM odklad platenia dane z nehnuteľností na rok 2009 na 6 mesiacov 
v zmysle  §  59  Zákona  číslo  511/1992  Zb.  o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

C/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1352/2009
uznesenie

k návrhu na zmenu Rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno 
na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zmenu  rozpočtu  Mestského  kultúrneho  strediska  Komárno  na  rok  2009  na  základe 
žiadosti riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Komárno nasledovne:
a) zvýšenie bežných príjmov rozpočtu na rok 2009, kategória 300 – Granty a transféry 

spolu o sumu 3.750,- eur 
- položka 311 – tuzemské bežné granty o sumu 2.777,- eur
- položka 331 – zahraničné bežné granty o sumu 973,- eur,

b) zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu na rok 2009, kategória 600 – Bežné výdavky, 
položka 630 – Tovary a služby o sumu 3.750,- eur,

B/ ukladá 
Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

1. premietnuť  zmeny  v zmysle  bodu  A/  tohto  uznesenia  do  rozpočtu  Mestského 
kultúrneho strediska Komárno na rok 2009, 

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B1/ tohto uznesenia.

Termín: 30. júna 2009
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno 

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1353/2009
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o dlhodobej výpožičke nehnuteľností, nebytových priestorov Bašty 
VII  so súp.č. 3447 na pozemku p.č.9259/4, so súp.č. 3448 na pozemku p.č. 9259/7, so 
súp.č.  756  na  pozemku  p.č.  9259/8,  pozemkov  p.č.  9259/4  o výmere  1728  m2, 
zastavaná plocha, p.č. 9259/5 o výmere 896 m2, zastavaná plocha, p.č.9259/6 o výmere 
345 m2, zastavaná plocha, p.č. 9259/7 o výmere 7279 m2, zastavaná plocha, p.č. 9259/8 
o výmere 196 m2, zastavaná plocha, p.č. 9259/9 o výmere 552 m2, zastavaná plocha, 
p.č. 9259/10 o výmere 354 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere cca 500 m2 

z  p.č.9260/1  o výmere  14355  m2,  ostatná  plocha  a p.č.  9260/4  o výmere  7645  m2, 
ostatná plocha, vedených na LV číslo 6434 v k.ú. Komárno pre T. K. trvalým pobytom 
Komárno, na dobu určitú, 20 rokov, za nasledovných podmienok:

- vypožičiavateľ  na vlastné náklady zabezpečí vyčistenie nehnuteľností, odvoz smetí 
z vypožičaných nehnuteľností do 5 rokov od uzatvorenia zmluvy o výpožičke, 

- vypožičiavateľ  na  vlastné  náklady  zabezpečí  v zmysle  zásad  pamiatkovej 
starostlivosti obnovenie predmetu výpožičky pre funkciu technického múzea, s tým, 
že k svojmu zámeru je povinný vyžiadať si v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového  fondu  rozhodnutie  od  Krajského  pamiatkového  úradu  v Nitre  do  5 
rokov od uzatvorenia zmluvy o výpožičke,  

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy 
o výpožičke.  

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1354/2009
uznesenie

k žiadosti  o predaj pozemku pod garážou

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zníženie kúpnej ceny  pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno  ako p.č. 6130 o 
výmere  20 m2,  zastavaná  plocha,  pre  E.  M.  trvalým  pobytom  Komárno,  schválenej 
uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  č.  1303/A/2009  dňa  26.03.2009  vo 
výške dvojnásobku ceny podľa BDÚ, t. j.  52,1804 eur/1.572,- SKK/m2,  s predkupným 
právom Mesta Komárno za cenu 1.043,608 eur, na výšku 26,0904 eur/786,- SKK/m2, 
celkom 522,-  eur,  s predkupným právom mesta za cenu 522,-  eur,  za nasledovných 
podmienok:

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve podľa bodu A/ 
tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                   Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1355/2009
uznesenie

k žiadosti o prenájom časti pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme na časť pozemku o výmere 400 m2 z p.č. 1722/2 o výmere 6107 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, pre účely záhrady, pre Ľ. K. trvalým 
pobytom Komárno, nakoľko sa jedná o časť ochrannej hrádze okolo Vadašu.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1356/2009
uznesenie

k žiadosti o prenájom nebytových priestorov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – pivničné priestory bývalej jedálne 
s podlahovou plochou 72 m2 v administratívnej budove (Župný dom) so súp.č. 1142 na 
p.č. 55/1 vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre V. U. trvalým pobytom Komenského 
ulica  40/3,  945 01  Komárno,  za  účelom zriadenia  nekomerčnej,  neziskovej  klubovej 
posilňovne, na športovú činnosť pre mládež z Komárna, na dobu 5 rokov, za nájomné vo 
výške 17,- eur/512,- SKK /m²/rok, za nasledovných podmienok:

-žiadateľ  predloží  písomný  súhlas  s  prenajatím  nebytových  priestorov,  od  ostatných 
nájomníkov v budove, 

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy  o nájme  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1357/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

pre F. B. trvalým pobytom Komárno, D. P. trvalým pobytom Iža, C. P. s.r.o., so sídlom 
Komárno, P. Cs. a manželku Zs. Cs., obaja trvalým pobytom Komárno, Š. Z. a manželku 
E. Z., obaja trvalým pobytom Komárno, E. K. trvalým pobytom Komárno, P. K. trvalým 
pobytom Komárno a B. I. a manželku E. I. obaja trvalým pobytom Komárno, 

uzatvorenie  zmluvy  o výpožičke  časti  pozemku  o výmere  cca  200  m2 z p.č.  1950 
o výmere 1344 m2,  zastavaná plocha,  vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
určitú, 2 roky, za účelom zabezpečenia úpravy časti miestnej komunikácie na Štúrovej 
ulici pre Zdravotné centrum  MEDIKOM, na vlastné náklady žiadateľov, za nasledovných 
podmienok:

-ulica má byť jednosmerná s premávkou smerom z Ulice biskupa Királya,
-zabezpečiť prikázaný smer odbočenia na ulicu Eötvösova smerom iba vľavo,
-umožniť parkovanie na oboch stranách ulice,
-žiadatelia zabezpečia výškovú úpravu miestnej komunikácie v potrebnom rozsahu,    v 

záujme  zabezpečenia plynulosti cestnej premávky, 
-vypožičiavatelia  sa  zaväzujú,  že  úpravu  časti  miestnej  komunikácie  a realizácie 

spôsobu dopravy realizujú až po vydaní súhlasného stanoviska OR PZ - Okresného 
dopravného inšpektorátu v Komárne,

-vypožičiavatelia  sa  zaväzujú,  že  vybudované  investície  po  ukončení  výpožičky 
odovzdajú bezplatne do vlastníctva mesta,

-viazanosť návrhu  zmluvy o výpožičke pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
zmluvy o výpožičke pozemku,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke pozemku podľa  bodu A/ 
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1358/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. uzatvorenie dohody o skončení Zmluvy o nájme pozemku, uzatvorenej pod číslom 
1266/632/OSM/2008 zo dňa 2. januára 2008 na časť pozemku o výmere 6257 m2 

z p.č.  988/1  o výmere  50119  m2,  ostatná  plocha,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú. 
Komárno s TKS Komárno, so sídlom Komárno, za nasledovnej podmienky:

- viazanosť  dohody  o skončení  nájmu  je  30  dní  odo  dňa  doručenia  dohody 
o skončení nájmu,

2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 6257 m2 z p.č. 988/1 
o výmere 50119 m2, ostatná plocha vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre TKS 
Komárno, so sídlom Komárno, na dobu určitú, 5 rokov, za nasledovnej podmienky:

- viazanosť zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  dohody  o skončení  zmluvy  o nájme 
v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

2. zabezpečiť  spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle  bodu A/2 
tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1359/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 11143 o výmere 394 
m2, záhrada, pre M. P. trvalým pobytom Komárno, za cenu 4,0828 eur/123,- SKK/m2, 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,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1360/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako 
p.č. 1479/3 o výmere 2404m2, záhrada, časti pozemku o výmere 200 m2 z p.č. 1445/1 o 
výmere 2447 m2, ostatná plocha, a časti pozemku o výmere 90 m2 z p.č. 1444 o výmere 
2675 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre spoločnosť D. so 
sídlom Komárno, na účely „zhodnotenia a obnovy schátralej záhrady na verejnú zeleň - 
charakter  parku“  vrátane  vyčistenia  pozemkov,  obnovy,  opravy  náteru  oplotenia 
a doplnenia novými elementmi, doplnenia zeminy (terajší stav je cca 2 m pod úrovňou 
terénu), vytvorenia chodníkov, dodávky lavičiek a časti verejného osvetlenia, vytvorenia 
jednoliatej  trávnatej  plochy,  vysadenia  stromov,  kríkov  a kvetov  a výmeny  dlažby  na 
časti  chodníka  na  ulici  na  vlastné  náklady  vypožičiavateľa,  na  dobu  určitú  do 
30.10.2009, za nasledovných podmienok:

-vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po vykonaní parkových úprav na p.č. 1479/3,  upravenú 
plochu sprístupní zo všetkých strán okrem strany od základnej školy, v záujme, aby 
vytvorený park mohol slúžiť ako verejné priestranstvo,  

-vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky vybudovanú investíciu bezplatne odovzdá do 
majetku mesta,

-viazanosť návrhu  zmluvy o výpožičke pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
zmluvy o výpožičke pozemku,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy  o  výpožičke  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1361/2009
uznesenie

k žiadosti o odpredaj 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje 

1. predaj  pozemkov,  vedených  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  v areáli  bývalého 
Poľnohospodárskeho družstva Harčáš, pod nadstavbami pre vlastníkov nadstavieb, 
za cenu 12,24 eur/369,- SKK/m2, s vecným bremenom práva prechodu a prejazdu 
peši  a motorovými  vozidlami  cez  pozemok  p.č.  10168/1,  o výmere  15237  m2, 
zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno  v prospech  vlastníkov 
nadstavieb v areáli, nasledovne: 

1.1 p.č. 10175 o výmere 764 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č 10168/2  o výmere 
13  m2,  zastavaná  plocha,  pozemok p.č  10173  o  výmere 475 m2,  zastavaná 
plocha, pozemok p.č 10179 o výmere 82 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č 
10177 o výmere 21 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č 10178  o výmere 62 m2, 
zastavaná plocha, pozemok p.č 10168/5  o výmere 41 m2, zastavaná plocha, 
pozemok  p.č  10180  o  výmere  118  m2,  zastavaná  plocha,  v celosti  pre 
spoločnosť G. so sídlom Zlatná na Ostrove, 

1.2 pozemok  p.č.  10168/6  o  výmere  128  m2,  zastavaná  plocha,  pozemok  p.č. 
10168/3 o výmere 206 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č 10172  o výmere 245 
m2,  zastavaná  plocha,  v celosti  pre  J.  D.  a  manželku  M.  D.  obaja  trvalým 
pobytom Imeľ,

1.3 pozemok p.č.  10169 o výmere 477 m2,  zastavaná plocha,  v celosti  pre L. K. 
trvalým pobytom Komárno,

1.4 pozemok p.č 10174 o výmere 113 m2, zastavaná plocha, v rovnakom podiele po 
1/2  k celku,  pre  A.  Ch.  trvalým pobytom Komárno a K.  Sz.  trvalým pobytom 
Komárno, 

1.5 pozemok  p.č  10176  o  výmere  545  m2,  zastavaná  plocha,  v celosti  pre 
spoločnosť K. so sídlom Kolárovo, 

1.6 pozemok p.č  10168/4 o výmere 5 m2,  zastavaná plocha,  v celosti  pre M.  N. 
trvalým pobytom Spišská Nová Ves,

1.7 pozemok p.č 10170 o výmere 143 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č 10171 o 
výmere  168  m2,  zastavaná  plocha,  v celosti  pre  PD v  konkurze  Komárno  – 
Harčáš, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: 
Dr, vložka číslo: 42/A, 

2. spoločný nájom na časť priľahlého pozemku p.č. 10168/1 o výmere cca 9 725 m2, 
zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV 6434  v k.ú.  Komárno,  pre  všetkých  vlastníkov 
nadstavieb  v areáli,  na  dobu  neurčitú  s trojmesačnou  výpovednou  lehotou,  za 
nájomné  vo  výške  15%  z ceny  podľa  BDÚ  t.j.  0,49,-  EUR/m2/rok  15,-  SKK, 
nasledovne: 
- pre  spoločnosť  G.  so  sídlom  Zlatná  na  Ostrove,  spoločnosť  zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 10736/N, 
- pre J. D. a manželku M. D., obaja trvalým pobytom Imeľ,
- pre L. K. trvalým pobytom Komárno,
- pre A. Ch., trvalým pobytom Komárno, a K. Sz. trvalým pobytom Komárno, 
- pre spoločnosť K. so sídlom Kolárovo, 
- pre M. N. trvalým pobytom Spišská Nová Ves,
- pre PD v konkurze, so sídlom Komárno,    

za nasledovných podmienok: 
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- kupujúci  súčasne pri uzatvorení kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene 

podpíšu zmluvu o spoločnom nájme pozemku p.č.  10168/1 v zmysle bodu A/2 
tohto uznesenia,

- viazanosť  návrhu  kúpnej  zmluvy  a zmluvy  o vecnom  bremene  a lehota  na 
zaplatenie  kúpnej  ceny je  30 dní  odo dňa doručenia návrhu kúpnej  zmluvy 
a zmluvy o vecnom bremene,

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

3. pre spoločnosť G. so sídlom Zlatná na Ostrove, 
3.1 predaj  pozemkov,  vedených  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno  ako  p.č.  10225 

o výmere  296  m2,  zastavaná  plocha  (administratívna  budova)  a  p.č.  10226 
o výmere 109 m2, zastavaná plocha (sklad),  za cenu  7,73 eur/ 233,- SKK/ m2, 
za nasledovných podmienok: 

-kupujúci súčasne pri uzatvorení kúpnej zmluvy podpíše zmluvu o nájme časti 
priľahlého pozemku z p.č. 10222/1 v zmysle bodu A/3.2 tohto uznesenia,

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

3.2 uzatvorenie zmluvy o nájme časti priľahlého pozemku o výmere 1 455 m2 z p.č. 
10222/1  o výmere  1968  m2,  zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú. 
Komárno,  na  dobu  neurčitú  s trojmesačnou  výpovednou  lehotou,  na  dobu 
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 15 % z ceny 
podľa BDÚ t.j. 0,49,- EUR/m2/rok 15,- SKK, za nasledovných podmienok:

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1.   zabezpečiť  vypracovanie  geometrických  plánov  pre  účely  vyznačenia  vecného 
bremena v zmysle bodu A/1 uznesenia, 

Termín: do 60 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu 
A/2 a A/3.2  tohto uznesenia,

Termín: do 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  a zmluvy  o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/1 a kúpnej zmluvy  v zmysle bodu A/3.1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od obdržania geometrického plánu 
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta

Uznesenie  nebolo  podpísané  a výkon  tohto  uznesenia  bol  pozastavený  primátorom  mesta 
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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1362/2009
uznesenie

k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie  verejnej  súťaže  podľa  VZN  Mesta  Komárno  číslo  5/1999  o pravidlách 
verejnej  súťaže pri  prenájme a pri  prevodoch  vlastníctva  nehnuteľného  a hnuteľného 
majetku  mesta  Komárna  v znení  neskorších  predpisov, na  predaj  časti  pozemku  o 
výmere cca 5 512 m2  z p.č.  10168/1  o  výmere 15237 m2,  zastavaná plocha,  a časti 
pozemku o výmere cca 900 m2 z p.č. 10167/1 o výmere 2024 m2, orná pôda, vedených 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, po upresnení geometrickým plánom, s vyvolávacou cenou 
za  20,-  eur/602,52  SKK/m2,  ktorá  je  zároveň  najnižším  podaním,  za  nasledovných 
podmienok:

-od hranice  budovy na p.č.  10175 bude vynechaný  najmenej  6 m široký pás,  ktorý 
nebude predmetom verejnej súťaže,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  vypracovanie  geometrického  plánu  v zmysle  bodu  A/  tohto 
uznesenia,

Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po obdržaní geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1363/2009
uznesenie

k žiadosti o zriadenie vecného bremena

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. 
Komárno ako p.č.  10182 o výmere 2135 m2,  zastavaná plocha, a p.č.  10184 výmere 
9155 m2, zastavaná plocha, podľa geometrického plánu číslo 40545652 - 83/2008 zo 
dňa 17.10.2008 v prospech ZSE so sídlom Bratislava, na zabezpečenie práva uloženia 
podzemného elektrického vedenia a práva prístupu na pozemok p.č. 10182 o výmere 
2135 m2, zastavaná plocha a p.č. 10184 o výmere 9155 m2, zastavaná plocha, vedených 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:

- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- oprávnený  sa  zaväzuje,  že  po  uložení  podzemného  elektrického  vedenia 

spojovaciu poľnú cestu na p.č. 10182 spevní kamennou drťou (makadam) do 60 dní 
po uložení podzemného  vedenia,

- viazanosť návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je  30 dní odo dňa 
doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena,

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí žiadateľ,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

         zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1364/2009
uznesenie

k žiadosti o vydanie súhlasu mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje 

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva 
a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 
písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok)  v znení  neskorších predpisov k nehnuteľnosti,  časti  pozemku o výmere cca 
140 m2 z neknihovanej p.č. 3826, cesta, vedenej v pozemkovej knihe v k.ú. Komárno, 
pre J. K. a manželku P. K. obaja trvalým pobytom Komárno,

B/ schvaľuje

predaj časti pozemku o výmere cca 140 m2 z neknihovanej p.č.  3826, cesta, vedenej 
v pozemkovej  knihe  v k.ú.  Komárno,  upresnenej  geometrickým  plánom  pre  J.  K. 
a manželku P. K. obaja trvalým pobytom Komárno za cenu 12,58 eur/m2 / 379,- Sk/ m2, 
za nasledovných podmienok:

- geometrický  plán  predložia  kupujúci  do  60  dní  od  obdržania  výzvy  na 
doručenie  geometrického plánu,

- 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  platia 
kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu B/ tohto 
uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  B/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1365/2009
uznesenie

k žiadosti o vydanie súhlasu mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje 

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva 
a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 
písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov pre k nehnuteľnosti, k časti pozemku o výmere 
cca 75 m2 z neknihovanej p.č. 3826, cesta, vedenej v pozemkovej knihe v k.ú. Komárno 
pre A. Sz., trvalým pobytom Komárno,

B/ schvaľuje

predaj  časti  pozemku o výmere cca 75 m2 z neknihovanej  p.č.  3826,  cesta,  vedenej 
v pozemkovej  knihe  v k.ú.  Komárno,  upresnenej  geometrickým  plánom  pre  A.  Sz. 
trvalým  pobytom  Komárno,  za  cenu  12,58  eur/m2/379,-  Sk/m2,  za  nasledovných 
podmienok:

- geometrický  plán  predloží  kupujúci  do  60  dní  od  obdržania  výzvy  na 
doručenie  geometrického plánu,

- 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/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu B/ tohto 
uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  B/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1366/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku  o výmere 80 m2  z p.č. 1844 o výmere 
830 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom vybudovania 
šesť  parkovacích  miest  na  vlastné  náklady  žiadateľa,  na  priestranstve  medzi 
Dôstojníckym pavilónom a Elektrárenskou cestou, pre UJS Komárno, na dobu určitú 2 
rokov, za nasledovných podmienok: 

- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po skončení doby výpožičky vybudovanú investíciu 
odovzdá bezplatne do majetku mesta,

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o 
výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                         Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1367/2009
uznesenie

k žiadosti  o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť pozemku  o výmere 
40 m2 z  p.č. 11783 o výmere 1415 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno za účelom vybudovania novej vodovodnej prípojky v dĺžke 19 m a kanalizačnej 
prípojky v dĺžke 18 m k novovybudovanej budove na p.č. 11771/18 pre PD so sídlom 
Komárno za nasledovných podmienok:

- zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy 
vodovodnej  a kanalizačnej prípojky geometrickým plánom, 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 
dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1368/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj budovy s pozemkom

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

predaj nehnuteľností, budovy autocvičišťa so súp.č. 650 na pozemku p.č. 1733/69 a pozemku 
p.č. 1733/69 o výmere 107 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, pre T. 
M., trvalým pobytom Komárno, nakoľko budova sa nachádza uprostred pozemku p.č. 1733/1 
s rozsiahlou  rozlohou  o výmere  8387  m2 a predajom  by  sa  narušila  celistvosť  a funkčná 
využiteľnosť pozemku.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1369/2009
uznesenie

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť pozemkov v celkovej 
výmere cca  10 m2 z p.č. 7051/298 o výmere 1895 m2, ostatná plocha a z p.č. 7045/1 
o výmere 4585 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom 
umiestnenia elektrickej prípojky k novinovému stánku na p.č. 7051/298, pre K. K. trvalým 
pobytom Komárno, za nasledovných podmienok:

- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy elektrickej 
prípojky geometrickým plánom, 

- viazanosť  vypracovaného  návrhu  zmluvy  o budúcej  zmluve  o vecnom 
bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1370/2009
uznesenie

k žiadosti o zníženie nájomného za nájom pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje
         
zníženie nájomného za nájom časti pozemku o výmere 8 m2 z p.č. 5787 o výmere 3384 m2, 
vedenej na LV číslo 6434 v k.ú. Komárno pre T. J. a manželku H. J. obaja trvalým pobytom 
Komárno.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1371/2009
uznesenie 

k Informácii o činnosti  Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa 
ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie  na vedomie

informáciu  o činnosti  Komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu,  zriadenej  podľa  ústavného 
zákona  číslo  357/2004  Z.z.  o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov, v zmysle správy komisie zo dňa 12. mája 2009.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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1372/2009
uznesenie

k Návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na uzatvorenie 
manželstva pred Matričným úradom v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje 
           
1. dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne (Sobášne dni) nasledovne:

a) doba uzavretia manželstva  v úradne určenej obradnej miestnosti 

- v každú sobotu okrem prvej soboty v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,
- v tretí štvrtok v mesiaci od 900 do 1200 hod.,

b) doba uzavretia manželstva mimo úradne určenej obradnej miestnosti

-  v každú prvú sobotu v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,

2. úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne (obradná 
miestnosť) nasledovne:  

-  Obradná miestnosť na I. poschodí   Mestského úradu v Komárne, na adrese Námestie 
generála Klapku 1, 945 01 Komárno. 

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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