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1546/2014 
uznesenie 

k návrhu overovate�ov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

ur�uje 

dvoch overovate�ov 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne  nasledovne: 

- JUDr. Tamás Varga, 
- Ing. László Gy�rfy.  

  MUDr. Anton Marek 
     primátor mesta 
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1547/2014 
uznesenie 

k návrhu programu 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne  

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

schva�uje  

program 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne konaného d�a 03. apríla 2014  
v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 
2. Vo�ba hlavného kontrolóra 
3. Interpelácie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
6. Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia �. 1535/2014 zo d�a 

20. 02. 2014 
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2013 

- Zariadenie pre seniorov 
- Mestské kultúrne stredisko 
- COMORRA SERVIS 

8. Žiadosti a návrhy vo finan�ných veciach 
9. Návrh na ur�enie poštu poslancov Mestského zastupite�stva v Komárne na volebné 

obdobie 2014-2017 
10. Správa o vyhodnotení realiza�ného plánu ku Kumunitnému plánu sociálnych služieb 

mesta Komárno na rok 2013 
11. Návrh vyhlásenia o vstupe Mesta Komárno do Združenia miest a obcí okresu Komárno  
12. Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom, Danube LNG a Verejnými 

prístavmi pri tvorbe PD pre výstavbu LNG terminálu v Komárne  
13. Žiados� o zmenu územného plánu v mestskej �asti Har�áš  
14. Žiados� o zmenu územného plánu pri Hadovskej ceste  
15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
16. Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže 
17. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
18. Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste 

Komárno 
19. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až o výsledku obchodnej verejnej 

sú�aže na predaj nehnute�ného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
20. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnute�ností a na vyhlásenie obchodnej verejnej 

sú�aže na odpredaj nehnute�ností vo vlastníctve Mesta Komárno 
21. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej sú�aže o výsledku obchodnej 

verejnej sú�aže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
22. Návrh na �lenstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej agentúre Komárno 
23. Rôzne 
24. Záver         

  MUDr. Anton Marek 
     primátor mesta 
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1548/2014 
uznesenie 

k vo�be hlavného kontrolóra Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

mandátnu a s�ítaciu komisiu k tajnej vo�be hlavného kontrolóra v zložení:  

- JUDr. Éva Hortai, predseda 
- JUDr. Mária Kanthová, �len 
- PaedDr. Štefan Bende, �len. 

           MUDr. Anton Marek 
               primátor mesta 
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1549/2014 
uznesenie 

k vo�be hlavného kontrolóra Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ volí 

 Mgr. Miklósa Csintalana do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Komárno d�om podpísania 
 uznesenia, 

B/ ur�uje 

 plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18c zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 v znení neskorších predpisov vo výške 2,24 násobku priemernej mesa�nej mzdy 
 zamestnanca v národnom hospodárstve vy�íslenej na základe údajov Štatistického 
 úradu Slovenskej republiky.  

           MUDr. Anton Marek 
                  primátor mesta 
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1550/2014 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 
ku d�u 31.03.2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
       
berie na vedomie
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne ku d�u 31.marca 
2014.  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 5: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 10 
PROTI : 0 
ZDRŽALO SA : 8 
NEHLASOVALO : 5 

           MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta         
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1551/2014 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

zrušuje uznesenia 

1. �. 1101/B/2013 - žiadate� nepodpísal nájomnú zmluvu, 
2. �. 557/2012 - zmluva s ví�azným uchádza�om bola rozviazaná,
3. �. 558/2012 - zmluva s ví�azným uchádza�om bola rozviazaná,
4. �. 559/2013 - zmluva s ví�azným uchádza�om bola rozviazaná,
5. �. 560/2012 - zmluva s ví�azným uchádza�om bola rozviazaná,
6. �. 1429/2013 - žiadate�ka v žiadosti o prenájom bytu uviedla nepravdivé údaje.  

           MUDr. Anton Marek 
               primátor mesta 
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1552/2014 
uznesenie 

k návrhu na zmenu uznesenia �. 643/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupite�stva 
v Komárne, konaného d�a 31. mája 2012 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

zmenu uznesenia �. 643/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne, konaného 
d�a 31. mája 2012 nasledovne: 

„Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  
zámer predaja trafostanice TS 0018-074 so s.�. 3148  na pozemku parcely registra „C“ 
�. 7051/161, pozemku parcely registra „C“ �. 7051/161 o výmere 41 m2, zastavaná 
plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno; a NN káblového vedenia, 
a novovytvorenej parcely registra „C“ �. 7051/466 o výmere 106 m2, ostatná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom �. 35974672-342/2011 z parcely registra „C“ �. 
7051/321 o výmere 7661 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
s vecným bremenom práva prechodu peši a osobným motorovým vozidlom cez 
novovytvorenú parcelu registra „C“ �. 7051/466 o výmere 106 m2, ostatná plocha na 
novovytvorenú parcelu registra „C“ �. 7051/467 v k.ú. Komárno, bol schválený 
uznesením Mestského zastupite�stva v Komárne �. 628/2012 zo d�a 29. marca 2012 
a zverejnený d�a 11.04.2012 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, v súlade 
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 

B/ schva�uje 
1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR �. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
- predaj trafostanice TS 0018-074 so s.�. 3148  na pozemku parcely registra „C“ �. 

7051/161, pozemku parcely registra „C“ �. 7051/161 o výmere 41 m2, zastavaná 
plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno; a NN káblového vedenia, 
a novovytvorenej parcely registra „C“ �. 7051/466 o výmere 106 m2, ostatná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom �. 35974672-342/2011 zo d�a 
24.04.2012 z parcely registra „C“ �. 7051/321 o výmere 7661 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva prechodu 
peši a osobným motorovým vozidlom cez novovytvorenú parcelu registra „C“ �. 
7051/466 o výmere 106 m2, ostatná plocha v prospech vlastníka pozemku, 
novovytvorenej parcely registra „C“ �. 7051/467 o výmere 253 m2, ostatná plocha 
v k.ú. Komárno, v rozsahu vyzna�enom geometrickým plánom �. 35974672-
342/2011 zo d�a 24.04.2012, 
pre Západoslovenskú distribu�nú, a.s., I�O : 36 361 518, 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, nako�ko žiadatelia sú prevádzkovate�mi trafostaníc, ktorá �innos� im 
vyplýva zo zákona a preto trafostanica nemôže by� predaná pre iného , 

2. - kúpnu cenu trafostanice TS 0018-074 so súp.�. 3148 na pozemku parc. reg. „C“ 
�. 7051/161, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno vrátane jej technologického 
zariadenia TS 0018-074 a distr. transformátor 630 kVA,  spolu vo výške 6.818,- 
eur, 

  -  kúpnu cenu za  NN káblového vedenia vo výške  22.588,- eur, 
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 - kúpnu cenu pozemku, parc. reg. „C“ �. 7051/161 o výmere 41 m2, zastavaná 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno vo výške 50,11 eur/m2, celkom 
2.054,50 eur,    

- kúpnu cenu novovytvorenej parc. reg. „C“ �. 7051/466 o výmere 106 m2, 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom �. 35974672-342/2011 zo d�a 
24.04.2012 z parcely registra „C“ �. 7051/321 o výmere 7661 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno vo výške 50,11 eur/m2, celkom 
5.311,50 eur,    

v celkovej výške  36. 772,- eur  
- vecné bremeno sa zria�uje bezplatne na dobu neur�itú, 
- viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na 
zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej 
zmluvy a zmluvy o vecnom bremene, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí kupujúci, 

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene 
pod�a bodu C/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“ 

          MUDr. Antona Marek 
              primátora mesta  



UZNESENIA Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE

KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 07. 04. 2014    9

1553/2014 
uznesenie 

k návrhu na zmenu uznesenia �. 1393/2013 z 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva 
v Komárne, konaného d�a 21. novembra 2013 – pokra�ovanie 33. zasadnutia Mestského 

zastupite�stva v Komárne, konaného d�a 14. novembra 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

zmenu uznesenia �. 1393/2013 z 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne, 
konaného d�a 21. novembra 2013 – pokra�ovanie 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v 
Komárne, konaného d�a 14. novembra 2013 nasledovne: 

„Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

zámer predaja pozemku parcely registra „C“ �. 3671/1 o výmere 228 m², zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a o predaj pozemku novovytvorenej parcely 
registra „C“ �. 3685/2 o výmere 161 m², zastavaná plocha, ktorá v zmysle 
geometrického plánu �. 33779571-50/2012 je vytvorená z parcely registra „E“ �. 2710/2 
o výmere 134 m², trvalý trávny porast, ozna�ený ako diel �. 1, a z parcely registra „E“ �. 
2713/120 o výmere 27 m2, ostatná plocha, ozna�ený ako diel �. 2,  ktoré sú vedené na 
LV 11737 v k.ú. Komárno s vecným bremenom, nako�ko pod pozemkami sa nachádzajú 
inžinierske siete pre Vojtecha Fehérváriho, a manželku Tatianu Fehérváriovú, obaja 
trvalým bytom Komárno bol schválený uznesením Mestského zastupite�stva 
v Komárne �íslo 1286/2013 zo d�a 26. septembra 2013 a 3. októbra 2013 
a zverejnený d�a 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v �ase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona NR SR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

B/ schva�uje 

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

- predaj pozemku parcely registra „C“ �. 3671/1 o výmere 228 m², zastavaná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a predaj pozemku novovytvorenej parcely 
registra „C“ �. 3685/2 o výmere 161 m², zastavaná plocha, ktorá v zmysle 
geometrického plánu �. 33779571-50/2012 je vytvorená z parcely registra „E“ �. 
2710/2 o výmere 134 m², trvalý trávny porast, ozna�ený ako diel    �. 1, a z parcely 
registra „E“ �. 2713/120 o výmere 27 m2, ostatná plocha, ozna�ený ako diel �. 2,  
ktoré sú vedené na LV 11737 v k.ú. Komárno,  s vecným bremenom, nako�ko pod 
pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, 

pre Vojtecha Fehérváriho, a manželku Tatianu Fehérváriovú, obaja trvalým bytom 
Komárno, ako prípad hodný osobitného zrete�a, z dôvodu, že sa pozemok 
nachádza v susedstve v ich vlastníctve, je v sú�asnosti nevyužívaný, v zanedbanom 
stave a z dôvodu jeho dispozície nie je predpoklad, že by mohol by� samostatne 
využívaný iným záujemcom, 

  
2. kúpnu cenu pozemku pod�a BDÚ vo výške 37,80 eur/m2, celkom 14.704,20 eur, 

   za nasledovných  podmienok : 
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- 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 platia kupujúci. 

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

    Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia“ 

            MUDr. Anton Marek  
                   primátor mesta 
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1554/2014 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej �innosti za uplynulé obdobie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na  vedomie 

informatívnu správu: 

1. o kontrole dodržiavania a uplat�ovania zákona �. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich kontrolovanú oblas� v podmienkach kontrolovaného subjektu, 

2. a stave �alších za�atých kontrol k 31.03.2014. 

          MUDr. Anton Marek  
                 primátor mesta 
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1555/2014 
uznesenie  

k návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha 
k Stanovisku hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia  

�. 1535/2014 zo d�a 20. 02. 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia �. 1535/2014 zo d�a       
20. 02. 2014.  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 11: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 10 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 6 
NEHLASOVALO : 5 

  MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 
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1556/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  

pripravi� materiál na prerokovanie zásad hospodárenia mesta Komárno na budúce zasadnutie 
MZ.  

           MUDr. Anton Marek 
               primátor mesta 
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1557/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov Komárno  
za rok 2013

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

výsledok rozpo�tového hospodárenia rozpo�tovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno 
za rok 2013 nasledovne: 

príjmy     1 166 748,15 eur, 
výdavky     1 166 748,15 eur, 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia je vyrovnaný 

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

          MUDr. Anton Marek  
                primátor mesta 
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1558/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno 
za rok 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

schva�uje 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko Komárno za rok 2013 nasledovne: 

 - príjmy                                                   328 672,22 € 
 - výdavky                                                328 691,33 € 
 Rozdiel príjmov a výdavkov                    -     19,11 € 

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

      2.   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno  
 za rok 2013 nasledovne: 

 - výnosy                                                    369 900,64 €     
 - náklady                                                   369 536,46 € 
 - výsledok hospodárenia                             +   364,18 € 

3. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 nasledovne: 

navýšenie rezervného fondu o 364,18 € v súlade s § 25 ods. 6 zákona �. 523/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

           MUDr. Anton Marek  
                   primátor mesta 
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1559/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS  
za rok 2013

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 
2013 nasledovne: 

- príjmy      1 130 426 eur 
- výdavky     1 104 465 eur 

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

2. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2013 
nasledovne: 

Hlavná �innos�  Ved�ajšia �innos�         Celkom 
- výnosy               1.273.885,49               190 405,81           1 464 291,30    
-     náklady                    1 272 564,06               230 585,18           1 503 149,24 
- HV pred zdanením               1 321,43          -      4 0 179,37       -  38 857,94 
- HV po zdanení                      1 320,68          -      40 179,37             -   38 858,69 

3. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - stratu 
vo výške 38 857,94 eur (pred zdanením) na ú�et Nerozdelený zisk minulých rokov, 

B/ ukladá 

riadite�ovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  Mgr. Tomášovi Nagyovi predloži� na 
najbližšie zasadnutie Mestského zastupite�stva v Komárne Správu o zabezpe�ovaní 
podnikate�skej �innosti COMORRA SERVIS v súlade s § 28 zákona �. 523/2004 Z.z.  
                                                                                                                           

                                                                                                Zodpovedný: Mgr. Tomáš Nagy 
                                                                                         Riadite� COMORRA SERVIS 

           MUDr. Anton Marek  
                   primátor mesta 
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1560/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ ukladá 
 Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite�ovi COMORRA SERVIS 

- predloži� na budúce zasadnutie mestského zastupite�stva alternatívne návrhy na 
energeticky úsporné riešenie prevádzky volejbalovej haly, 

- predloži� na budúce zasadnutie mestského zastupite�stva alternatívne návrhy na využitie 
volejbalovej haly,  

B/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

pripravi� alternatívne návrhy na zníženie nákladov v hoteli Panoráma s možnos�ou na 
 dlhodobý prenájom.   

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 16: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 7 
PROTI : 1 
ZDRŽALO SA : 5 
NEHLASOVALO : 10 

           MUDr. Anton Marek  
               primátor mesta 
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1561/2014 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpo�tových opatreniach schválených primátorom mesta 
Komárno v roku 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie  

Rozpo�tové opatrenia �. 8 až 16/2014 schválené primátorom mesta Komárno v roku 2014. 

   
           MUDr. Anton Marek  
                 primátor mesta 
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1562/2014 
uznesenie 

k predaju akcií akciovej spolo�nosti Slovenská plavba a prístavy a. s. 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

 odpredaj majetku Mesta Komárno, akcie spolo�nosti Slovenská plavba a prístavy a. s., 
 Bratislava ,I�O 35 705 671, hodnota majetku pod�a stavového výpisu z ú�tu majite�a 
 cenných papierov k 31.12.2013 vo výške 1 947 205,50 eur (po�et akcií 76 361, menovitá 
 hodnota jednej akcie 25,50 eur), podiel z emisie 2,99%, za cenu v zmysle znaleckého 
 posudku �. 57/2013 od spolo�nosti PP CONSULT,a.s. Bratislava vo výške 3,91 Eur / 1 
 akciu , s dohodnutým navýšením plus 3% spolu za 76.361 ks akcií  za sumu 307.528,65 
 Eur, s tým, že v prípade predaja akcií, získané finan�né prostriedky budú vložené do 
 Investi�ného fondu a o ich použití rozhodne mestské zastupite�stvo.  

B/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátor mesta Komárno 

 postupova� pri predaji akcií v súlade s platnými Stanovami spolo�nosti Slovenská plavba 
 a prístavy a.s. Bratislava. 
                                                                                                                

Termín: do 30.06.2014 
                      Zodpovedný primátor mesta 

C/ poveruje 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

 kona� v zmysle schváleného bodu A/ a podpisovaním všetkých potrebných dokumentov 
 na zabezpe�enie úspešného realizovania tohto uznesenia. 

                                                                                                        Termín : v texte 
                                                                                                        Zodpovedný: primátor mesta 

           MUDr. Anton Marek  
                  primátor mesta 
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1563/2014 
uznesenie 

k návrhu zmeny rozpo�tu COMORRA SERVIS 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 
žiados� Mgr. Tomáša Nagya riadite�a mestskej príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS na poskytnutie bežnej dotácie vo výške 29 942 eur na vykrytie nevyhnutných 
nákladov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska 
v Komárne, 

B/ súhlasí 
s poskytnutím dotácie vo výške 19 000 eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov  na 
opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, 

C/ schva�uje 
zmenu rozpo�tu, presun rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpo�tu mesta Komárno, pri�om sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky, nasledovne: 

- zníženie výdavkov rozpo�tu Mesta Komárno 
program 1.1.  odd. 01., položka 632 001                    – 19 000 eur 
- zvýšenie príspevku pre COMORRA SERVIS 
program 5.6., odd. 08., položka 641 001                    + 19 000 eur 

D/ žiada 
 MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno 

premietnu� zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu Mesta 
Komárno na rok 2014,  

E/ ukladá  
            Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite�ovi príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS 

  
a/ premietnu� zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do programového rozpo�tu 

 príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2014, 
b/ po vykonaní prác preukáza� a vydokladova� použite ú�elovo schválených 

 prostriedkov. 

                                                                             Zodpovedný: Mgr. Tomáš Nagy 
                                                                                                          Riadite� Comorra Servis    

           MUDr. Anton Marek  
                 primátor mesta 
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1564/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca MUDr. Zoltána Benyóa k ur�eniu po�tu poslancov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

ur�uje  

v zmysle § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
na volebné obdobie 2014-2017, 17 (slovom sedemnás�) poslancov Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 22: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 8 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 11 
NEHLASOVALO : 2 

          MUDr. Anton Marek  
                 primátor mesta 
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1565/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca MUDr. Zoltána Benyóa 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

podporuje 

princíp, aby zvolení poslanci po 2 volebných obdobiach za sebou aspo� jedno volebné obdobie 
nekandidovali na verejné funkcie a v prípade vedúcich funkcií o ktorých rozhoduje mestské 
zastupite�stvo bol podporovaný podobný princíp.  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 23: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 3 
PROTI : 7 
ZDRŽALO SA : 6 
NEHLASOVALO : 7 

           MUDr. Anton Marek 
                  primátor mesta 
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1566/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha k ur�eniu po�tu poslancov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

ur�uje  

v zmysle § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
na volebné obdobie 2014-2017, 21 (slovom dvadsa�jeden) poslancov Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 24: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 23 
ZA : 4 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 12 
NEHLASOVALO : 5 

           MUDr. Anton Marek 
                   primátor mesta 
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1567/2014 
uznesenie 

k správe o vyhodnotení Realiza�ného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2013  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
       
A/ berie na vedomie  
        

Správu o vyhodnotení Realiza�ného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2013 (správa tvorí prílohu uznesenia), 

B/ konštatuje,  

 že úlohy obsiahnuté v Realiza�nom pláne ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2013 sa úspešne plnia a rôznorodé sociálne služby pre ob�anov, 
zo strany mesta, sa všestranne zabezpe�ujú,  

B/        žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie Realiza�ného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2014. 

 Termín: najbližšie zasadnutie MZ 

           MUDr. Anton Marek  
                   primátor mesta 
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1568/2014 
uznesenie 

o vyhlásení o vstupe do Združenia miest a obcí okresu Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ berie na vedomie 

 Informáciu o záveroch 2. stretnutia primátorov a starostov miest a o obcí okresu 
 Komárno zo d�a 17. 10. 2013 iniciované MUDr. Antonom Marekom, primátorom  mesta  
 Komárno. Prítomní primátori a starostovia miest a obcí sa zhodli na potrebe 
 vytvorenia Združenia miest a obcí okresu Komárno, s cie�om obhajova� zákonné práva 
 a záujmy miest a obcí okresu, aktívne ovplyv�ova� rozvoj ich samosprávnych funkcií, 
 koordinova� a vymie�a� skúsenosti a informácie o rozvojových projektoch  významných 
 pre �lenov združenia,  

B/ súhlasí 
  

so založením a �lenstvom Mesta Komárno v Združení miest a obcí okresu Komárno,  

C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

predloži� na schválenie MsZ Stanovy Združenia miesta a obcí okresu Komárno.  

           MUDr. Anton Marek  
                  primátor mesta 



UZNESENIA Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE

KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 07. 04. 2014    26

1569/2014 
uznesenie 

k návrhu na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom Komárno, Danube LNG 
a Verejnými prístavmi pri tvorbe projektovej dokumentácie pre výstavbu 

 LNG terminálu v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom Komárno, Danube LNG a Verejnými 
prístavmi, a.s. pri tvorbe projektovej dokumentácie pre výstavbu LNG terminálu v Komárne. 

           MUDr. Anton Marek  
                   primátor mesta 
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1570/2014 
uznesenie 

k prerušeniu 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ prerušuje 

37. zasadnutie Mestského zastupite�stva v Komárne o 22:00 hodine,  

B/ ur�uje 

termín pokra�ovania 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne na de� 9. apríl  
 2014 o 13:00 hodine. 

           MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 
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1571/2014 
uznesenie 

k žiadosti Ing. Peter Takács o zmenu Územného plánu  mesta Komárno- UB �. 31/9 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/  schva�uje 

-     zámer obstarávania  zmeny územného  plánu mesta  Komárno  
UB 31/9 z plôch ob�ianskej vybavenosti a bývania (C1) na plochy výroby, výrobných 
služieb, distribúcie a skladov (F2)  za nasledovnej podmienky: 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  v zmysle  
§19 zákona  �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších  predpisov  hradí vlastník pozemkov.  

B/  žiada  
  MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� obstaranie zmien územného plánu mesta Komárna v zmysle bodu A/ a B/ 
tohto uznesenia.   

Termín: do 31. 12. 2014 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

          MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

1572/2014 
uznesenie 

k žiadosti Špeciálne cestné práce KOREKT, spol.s.r.o., 
o zmenu UB 17/62  Územného plánu mesta Komárno  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/  schva�uje 
   
  zámer obstarávania  zmeny územného  plánu mesta  Komárno UB 17/62 z plôch 

bývania v rodinných domoch (A1) na plochy výroby (F1) za nasledovnej podmienky: 
– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  v zmysle  

§19 zákona  �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších  predpisov  hradí vlastník pozemkov.  

B/  žiada 
  MUDr. Antona Mareka,  primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� obstaranie zmenu územného plánu mesta Komárna v zmysle bodu A/ a B/ 
tohto uznesenia.   

Termín: do 31. 12. 2014 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

          MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 
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1573/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
       
 prideli� 1-izbový na Ul. ro�níckej školy 49/4 v  Komárne pre Edinu Jezsóovú, trvalým 

pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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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1574/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
        
 prideli� garzónku na Ul. ro�níckej školy 49/26 v  Komárne pre Mariána Petráša, trvalým 

pobytom 946 01 Kameni�ná, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  
zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta 
Komárno, na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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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1575/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
        
 prideli� 1-izbový na Ul. gen. Klapku 6/32 v  Komárne pre Moniku Hosnédlovú, trvalým 

pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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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Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

1576/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
        
 prideli� 1-izbový byt na Ul. gen. Klapku 14/32 v  Komárne pre Anitu Szederovú, trvalým 

pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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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1577/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

 prideli� 1-izbový byt v DOU na Gazdovskej ul. 8/30 v  Komárne pre Vincenta Németha 
 trvale bytom 945 01 Komárno,  s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady, a že sa s menovaným ukon�í  nájom garsónky na adrese Ul. ro�níckej školy 49/6 
v Komárne písomnou dohodou pod�a  § 710 ods. 1 Ob�ianskeho zákonníka a zmluva 
o nájme bytu bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno na dobu  ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

                                                   

  Termín: 30 dní od schválenia  

         MUDr. Anton Marek  
             primátor mesta 

1578/2014 
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uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

 prideli� 1-izbový byt v DOU na Gazdovskej ul. 10/4 v  Komárne pre Zlaticu Kostankovú, 
 trvale bytom, 945 01 Komárno,  s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 VZN �. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

                                                   

  Termín: 30 dní od schválenia  

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1579/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
        
 prideli� 1-izbový byt   na adrese Ve�ký Har�áš 61/43 v  Komárne pre Kristiána Rigóa,  

trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  
zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta 
Komárno, na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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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1580/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
       
 prideli� garsónku  na adrese Ve�ký Har�áš 61/104 v  Komárne pre Ota Rigóa, trvalým 

pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i�  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 Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO 

 D�A 09. APRÍLA 2014  -  POKRA�OVANIE 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

38 
Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

1581/2014 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/   schva�uje 

 prideli� 1-izbový byt v DOU na Špitálskej ul. 12/4 v  Komárne pre Katarínu Petríkovú 
 trvale bytom 945 01 Komárno, a manžela Ota Petríka, trvale bytom 945 01 Komárno,  
 s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu 
 bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
 Mesta Komárno na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

                                                   

  Termín: 30 dní od schválenia 

         MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 
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1582/2014 
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 rok 2013 

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 
rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 672.796 eur 
výdavky celkom : 672.750 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyu�ovacím jazykom ma�arským Komárno, Ul. Eötvösa �. 39 za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 79.617 eur 
výdavky celkom : 79.377 eur 

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

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 



UZNESENIA Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO 

 D�A 09. APRÍLA 2014  -  POKRA�OVANIE 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

40 
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1583/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za rok 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 683.632 eur 
výdavky celkom : 683.632 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 87.793 eur 
výdavky celkom : 87.793 eur 

záväzky vo výške  :    2.699,10 eur 
poh�adávky vo výške :        0,00 eur 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1584/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Móra Jókaiho s vyu�ovacím 
jazykom ma�arským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom za rok 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy Móra Jókaiho s vyu�ovacím 
jazykom ma�arským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom za rok 2013 
nasledovne 
príjmy celkom : 617.999 eur 
výdavky celkom : 617.999 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole Móra 
Jókaiho s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, 
Komárom za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 90.603 eur 
výdavky celkom : 90.603 eur 

záväzky vo výške  : 1.368,62 eur 
poh�adávky vo výške :       0,00 eur 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

1585/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  
Ul. pohrani�ná 9, Komárno za rok 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohrani�ná 9, Komárno za rok 
2013 nasledovne 
príjmy celkom : 268.837 eur 
výdavky celkom : 268.837 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. 
pohrani�ná 9, Komárno za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 37.880 eur 
výdavky celkom : 37.880 eur 

záväzky vo výške  :      5.138,39 eur 
poh�adávky vo výške :   0,00 eur 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1586/2014 
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 rok 2013 

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 rok 
2013 nasledovne 
príjmy celkom : 753.813 eur 
výdavky celkom : 753.813 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyu�ovacím  jazykom  ma�arským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 94.080 eur 
výdavky celkom : 94.080 eur 

záväzky vo výške  : 3.212,38 eur 
poh�adávky vo výške :       0,00 eur 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1587/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za 
rok 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpo�tového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 
2013 nasledovne 
príjmy celkom : 583.590 eur 
výdavky celkom : 583.585 eur 

2. výsledok rozpo�tového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 73.771 eur 
výdavky celkom : 73.771 eur 

záväzky vo výške  : 611,13 eur 
poh�adávky vo výške :     0,00 eur 

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1588/2014 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2013 

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 rok 2013 nasledovne 
príjmy celkom : 535.437 eur 
výdavky celkom : 535.437 eur 

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

s tým, že výsledok rozpo�tového hospodárenia za rok 2013 je vyrovnaný. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1589/2014 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2014 pre 

Evu Ipóthovú, 

B/  žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

pripravi� odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

Termín:  26. apríla 2014 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1590/2014 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2014 pre 

Univerzitu Jána Selyeho, Komárno, 

B/  žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

pripravi� odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

Termín:  26. apríla 2014 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1591/2014 
uznesenie 

k návrhu na udelenie �estného ob�ianstva Mesta Komárna 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/     schva�uje 

udelenie �estného ob�ianstva Mesta Komárna v zmysle § 39 Štatútu Mesta Komárno 
režisérovi a riadite�ovi Sándorovi Bekeovi, ktorý sa významným spôsobom podie�al na 
rozvoji kultúrneho života a divadelníctva v meste Komárno,  

B/   žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

pripravi� listinu o udelení �estného ob�ianstva Mesta Komárna a symbolický k�ú� mesta 
na odovzdanie �estnému ob�anovi na slávnostnom zasadnutí mestského zastupite�stva. 

Termín:  26. apríla 2014 

         MUDr. Anton Marek  
            primátor mesta 
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1592/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku   

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

zámer prenájmu parcely registra „E“ �. 2165 o výmere 59 m², ostatná plocha, vedenej na 
LV 11737 v k.ú. Komárno, pre Juraja Szilárda, trvalým bytom 945 01 Komárno bol 
schválený uznesením Mestského zastupite�stva v Komárne �íslo 1505/2014 zo d�a 20. 
februára 2014 a  zverejnený d�a  03. marca 2014 na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v �ase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, 
písm. c) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

B/ schva�uje 

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

- prenájom parcely registra „E“ �. 2165 o výmere 59 m², ostatná plocha, vedenej na 
LV 11737 v k.ú. Komárno,  

   pre Juraja Szilárda, trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zrete�a, nako�ko pozemok sa nachádza v blízkosti rodinného domu v jeho 
vlastníctve, je v sú�asnosti nevyužívaný, v zanedbanom stave a z dôvodu jeho 
dispozície nie je predpoklad, že by mohol by� samostatne využívaný iným 
záujemcom, na dobu neur�itú, s trojmesa�nou výpovednou lehotou, 

2.  nájomné vo výške 15 % z ceny pod�a BDÚ vo výške 8,65 eur/m2/rok, celkom             
510,35 eur/rok,

za nasledovnej podmienky : 
- viazanos� návrhu zmluvy o nájme je 30 dní  odo d�a doru�enia návrhu zmluvy o 

nájme, 

C/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1593/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

  
A/ schva�uje 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
- zámer prenájmu �asti pozemku z parcely registra „C“ �. 82 o výmere cca      5 m2, 

lesný pozemok, vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, na dobu neur�itú 
s trojmesa�nou výpovednou lehotou, 

      pre Slovak Telekom, a.s., I�O : 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, spolo�nos� zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel : Sa, Vložka �íslo: 2081/B, ako prípad hodný osobitného zrete�a, z dôvodu, že 
žiadate� v záujme zabezpe�enia skvalitnenia poskytovaných telekomunika�ných 
služieb danej lokality, umiestni telekomunika�nú technológiu, 

2. nájomné vo výške 15 % z ceny pod�a BDÚ 5,46 eur/m2/rok, celkom 27,30  eur/rok  
   
za nasledovnej podmienky : 
- mesto zverejní svoj zámer prenaja� pozemok v súlade s ustanoveniami pod�a § 9a 

ods. 9 písm. c) 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 uzatvorenia nájomnej zmluvy na �alšie zasadnutie MZ. 

        MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 
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1594/2014 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku  pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

uzatvorenie zmluvy o  výpoži�ke �asti pozemku o výmere 1 m2 z parcely registra „C“ �. 
29/16 o výmere 1496 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za 
ú�elom umiestnenia 135 cm vysokej bronzovej sochy Ján Amos Comenius pre 
PALATINUS POLGÁRI TÁRSULÁS – PALATINUS OB�IANSKE ZDRUŽENIE, I�O: 
36106852, so sídlom Nádvorie Európy �. 1, 945 01 Komárno, zaregistrované na 
Ministerstve vnútra SR  pod �. VVS/1-900/90 -16178, na dobu ur�itú, 30 rokov, za 
nasledovnej podmienky :  
-  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 

       MUDr. Anton Marek 
          primátor mesta 
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1595/2014 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku nehnute�ností 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno : 
- parc. registra „C“ �. 1818/18 o výmere   35150 m2, zast.plocha (vnútorný dvor), 
- parc. registra „C“ �. 1818/10 o výmere     1792 m2, zast.plocha, objekt, s.�. 3705, 
- parc. registra „C“ �. 1818/11 o výmere   10842 m2, zast.plocha, ostat.obj., s.�. 3703, 
- parc. registra „C“ �. 1818/16 o výmere       129 m2, zast.plocha, 
- parc. registra „C“ �. 1818/17 o výmere 124 m2, zast.plocha, 
za ú�elom airsoftových hier – simulovania vojenských cvi�ení, podobné školským akciám 
civilnej obrany na vlastné náklady žiadate�a pre Športový klub S.A.F. – Airsoft v zastúpení 
�lena: Matej Šuch, trvalým pobytom 945 01 Komárno.  

         MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 
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1596/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  

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 nebytového priestoru s podlahovou plochou 261 m2  
v budove Zichyho paláca, so súp.�. 1044 na parc. registra „C“ �. 29/1, vedeného na LV 
6434 v k.ú. Komárno formou obchodnej verejnej sú�aže, s vyvolávacou cenou najmenej 
za také nájomné, za aké sa v tom �ase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do 
nájmu na dohodnutý ú�el veci toho istého druhu alebo porovnate�né veci, za minimálne 
nájomné vo výške  50,- eur/m2/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním, na dobu ur�itú, 
5 rokov, s trojmesa�nou výpovednou lehotou, za nasledovných podmienok : 

- 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, 

- nájomca vykoná kompletnú rekonštrukciu nebytových priestorov, ktorú uskuto�ní 
v súlade s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno na vlastné 
náklady, 

- vynaložené finan�né prostriedky na rekonštrukciu predmetu nájmu sú zapo�ítate�né 
s nájomným, max. do výšky polro�ného nájomného po ich odsúhlasení príslušným 
oddelením, a za podmienok dojednaných v zmluve o nájme, 

- zmluvné strany sa dohodli, že prenajímate� je oprávnený od zmluvy odstúpi�, ak je 
nájomca v omeškaní s platením nájomného po �as dlhší ako 3 mesiace 
a vybudované investície sa stanú majetkom mesta bez dodato�ného finan�ného 
vyrovnania,

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 nebytového priestoru 
s podlahovou plochou 261 m2 v budove Zichyho paláca, so súp.�. 1044 na parc. registra 
„C“ �. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za 
také nájomné, za aké sa v tom �ase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do 
nájmu na dohodnutý ú�el veci toho istého druhu alebo porovnate�né veci, za minimálne 
nájomné vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zárove� najnižším podaním, na dobu ur�itú, 5 
rokov, s trojmesa�nou výpovednou lehotou, 

C/ schva�uje 

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

 JUDr. Štefan Bende, predseda 
 Ing. Konštantín Gli�, �len  
 Ing. Gabriel Dékány, �len 
 Beáta Kme�ová, �len 
 Sylvia Gergelyová,�len 
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D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 

1. zverejni� oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov 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 zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej 
verejnej sú�aže na schválenie Mestskému zastupite�stvu v Komárne.  

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej sú�aže 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1597/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

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 novovytvorenej parcely reg. „C“ �. 2464/1 o výmere 134 m2, 

zastavaná plocha a novovytvorenej parcely reg. „C“ �. 2464/3 o výmere 47 m2, 
zastavaná plocha, vytvorených geometrickým plánom �. 36531171-9/2014 z parc. 
reg. „C“ �. 2464/1 o výmere 181 m2 , zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno,  

   pre MADRIS s.r.o., I�O : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 
Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel 
: Sro, vložka �. 28680/T, ako prípad hodný osobitného zrete�a, nako�ko spolo�nos�
na predmetnom pozemku rekonštruje parkovacie miesta na vlastné náklady, ktoré 
budú slúži� pre širokú verejnos�, 

2.  kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým posudkom �. 
44/2014 zo d�a 20.03.2014, vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Vyšehradskou, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, zaokrúhlene za 4.220,- 
eur  

za nasledovných podmienok : 
- kupujúci sa zaviaže, obnovi� pôvodné parkovisko na novovytvorenej parcele reg. „C“ 

�. 2464/1 o výmere 134 m2 novým asfaltovým kobercom na vlastné náklady do 
30.09.2015, ktoré bude sprístupnené verejnosti bez obmedzenia, 

- kupujúci sa zaviaže, že vybuduje na vlastné náklady parkovisko na novovytvorených 
parcelách reg. „C“ 2454/84 a 2454/85, ktoré bude sprístupnené pre verejnos� bez 
obmedzenia, 

- kupujúci na vlastné náklady vybuduje prístupový vchod do svojho areálu na 
novovytvorenej parcely reg. „C“ �. 2464/3 o výmere 47 m2 , zastavaná plocha, 

- kupujúci sa zaviaže, že medzi plánovanou stavbou a parkoviskom vybuduje na 
vlastnom pozemku, parc. reg. „C“ �. 2454/86 a na vlastné náklady chodník pre 
verejnos�, a to od objektu „Wigvam“ až po OD Lodiar v d�žke 68,67m  a šírke 3,60m 
v termíne do 30.09.2015, 

- kupujúci na vlastné náklady vybuduje kontajnerové stanovište ako náhradné miesto 
pre kontajnery, ktoré sú v sú�asnosti umiestnené na p.�. 2464/1, a to na mieste 
a v rozsahu ur�enom príslušným oddelením mestského úradu,  

- 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, 
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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 predaj pozemku na �alšie zasadnutie MZ. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1598/2014 
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 za ú�elom 
uloženia NN prípojky, ktorá je sú�as�ou stavebného konania k stavbe „Univerzita 
J.Selyeho, Komárno-ŠD �ajka, �as� 22 KV prípojka a kiosková trafostanica“ na �astiach 
pozemku vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ �. 3868 
o výmere 1653 m2, ostatná plocha, parcela registra „C“ �. 3869/2 o výmere 97 m2, 
zastavaná plocha a parcela registra „C“ �. 3870/2 o výmere    580 m2, ostatná plocha, 
v rozsahu vyzna�enom v geometrickom pláne �. 35974672-123/2013 zo d�a 
10.12.2013, s povinným Mesto Komárno, I�O: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 
945 01 Komárno, v prospech oprávneného z vecného bremena Univerzita J. Selyeho,
I�O : 37 961 632, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, za nasledovných 
podmienok: 

- vecné bremeno sa zria�uje bezplatne na dobu neur�itú, 
- strpie� prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 

za ú�elom údržby a opravy inžinierskych sietí, 
            - 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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1599/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

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

- zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ �. 9005/2 o výmere 167 m2, 
zastavaná plocha, a novovytvorenej parcely reg. „C“ �. 9005/1 o výmere 420 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281-3/2008 zo d�a 
21.01.2008 z parcely reg. „C“ �. 9005 o výmere 587 m2, zastavaná plocha, vedenej 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, so záložným právom Mesta Komárno na zabezpe�enie 
celej predajnej ceny vo výške 8.805,- eur, 

pre Základnú organizáciu chovate�ov poštových holubov, I�O : 42 337 682, so sídlom 
Péczeliho 1, 945 01 Komárno, Stanovy sú registrované  na Ministerstve vnútra SR d�a 
18.12.2013 pod �íslom spisu VVS/1-900/90-42736, ako prípad hodný osobitného zrete�a
z dôvodu, že na novovytvorenom pozemku parcely registra „C“ �. 9005/2 sa nachádza 
prevádzková budova holubárov, ktorú nadobudli Hospodárskou zmluvou zo d�a 
15.09.1980 od Mestského národného výboru a od toho �asu ju užívajú ako prevádzkovú 
budovu, novovytvorená parcela reg. „C“ �. 9005/1 o výmere 420 m2, zastavaná plocha, 
je pri�ahlým pozemkom, ktorý nemôže by� využívaný na iný ú�el resp. využívaný iným 
záujemcom, 

2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny pod�a platnej BDÚ, t.j. 15,- eur/m2, celkom      
8.805,- eur,  

za nasledovných podmienok : 
- prvú splátku vo výške 3.500,- eur kupujúci zaplatí do 30.12.2014,  
- druhú splátku vo výške 5.305,- eur kupujúci zaplatí do 30.12.2015, 
- zriadenie záložného práva pre Mesto Komárno do zaplatenia kúpnej ceny 

v celej výške t.j. 8.805,- eur, 
- viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva  je  30 

dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného 
práva , 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí kupujúci, 
- mesto zverejní svoj  zámer preda� pozemok v súlade s ustanoveniami pod�a 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zrete�a, 



UZNESENIA Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO 

 D�A 09. APRÍLA 2014  -  POKRA�OVANIE 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

59 
Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

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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1600/2014 
uznesenie 

k žiadosti o pred�ženie zmluvy o výpoži�ke  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/     schva�uje 
        

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke nebytových priestorov v dome Zichyho paláca so súp.�. 
1044 na parc. registra „C“ �. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
- expozi�né priestory na poschodí – západná �as� s podlahovou plochou 362 m2, 
- pracovne na poschodí a prízemí s podlahovou plochou 320 m2, 
- depozity na poschodí s podlahovou plochou 41 m2, 
- ostatné priestory, a to hygienické zariadenia, schodište s podlahovou plochou 463 m2

pre Podunajské múzeum v Komárne, I�O : 36 102 881,  so sídlom Palatínova ul. 13, 
945 01 Komárno, na dobu ur�itú 5 rokov, s trojmesa�nou výpovednou lehotou, za 
nasledovných podmienok:  

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

- prípadné opravy budovy vo výpoži�ke znáša vypoži�iavate� na vlastné náklady, 

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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1601/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

predaj pozemkov novovytvorených parciel registra „C“, vytvorených geometrickým plánom �. 
11896281–9/2010 z parcely reg. „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV 6434 v k.ú. Komárno, a to: 

             
1.  parcely registra „C“ �. 11746 o výmere 63 m2, zastavaná plocha, predaj novovytvorenej 

parcely registra „C“ �. 11747/9 o výmere 337 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu 
novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 
1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–9/2010 zo d�a 19.04.2010 
z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na LV �. 6434 
v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote 
celkom  1 755,- eur pre Evu Hámoriovú, trvalým pobytom  945 01 Komárno, 

2.  novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/12 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–
9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom  1 755,- eur, pre Dezidera Mátého, a manželku 
Máriu Mátéovú, obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

3.  novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/10 o výmere 399 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–
9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom  1 751,41 eur, pre Máriu Földesovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 

  
4.  novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/11 o výmere 319 m2, ostatná plocha 

a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–
9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom  1 464,21 eur, pre Janette Földesovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 

5.  novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/13 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–
9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom  1 755,- eur, pre Pavla Kravá�a, a 
manželku Moniku Kravá�ovú, obaja trvalým pobytom Mesto Komárno, 

6.  novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/14 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o výmere 622 
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m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom �. 11896281–
9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom  1 755,- eur, pre Jána Földesa, a manželku Martu 
Földesovú, obaja trvalým pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž. 

z dôvodu, že sa jedná výh�adovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou 
Strážou, ktorú chce mesto Komárno do budúcna zachova�. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1602/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

neschva�uje 

predaj pozemkov, novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/16 o výmere 1234 m2, ostatná 
plocha v celosti a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ �. 11747/15 o 
výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku,   vytvorenej geometrickým plánom �. 
11896281-9/2010 zo d�a 19.04.2010 z parcely registra „C“ �. 11747 o výmere 12 214 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno, pre Erika Földesa, trvalým pobytom 945 
01 Komárno, pre ú�ely záhrady z dôvodu, že sa jedná výh�adovo o rozvojovú plochu mesta 
medzi Komárnom a Novou Strážou, ktorú chce mesto Komárno do budúcna zachova�. 

   
    
   MUDr. Anton Marek
     primátor mesta 
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1603/2014 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku   

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

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

  -  zámer prenájmu parcely registra „C“  �. 12862 o výmere 75272 m2, orná pôda, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu ur�itú 5 rokov, s výpovednou lehotou 
1 rok, 

      pre Ladislava Hájasa – FARMER, I�O : 17 599 598, Miesto podnikania : 	aliová 
11, 945 01 Komárno, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, �íslo živnostenského registra : 401-2033, ako prípad hodný osobitného 
zrete�a, nako�ko pozemok aj v minulosti prenajímal od Slovenského pozemkového 
fondu Bratislava, pozemok obrába, na pozemku je pravidelne založená úroda,

2.  nájomné vo výške 50,- eur/ha/rok, celkom 376,36 eur/rok,

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

ods. 9 písm. c) zákona 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 zmluvy o nájme na �alšie zasadnutie MZ. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1604/2014 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ schva�uje 

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

-    zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ �. 9816/2 o výmere  32 
m², zastavaná plocha a novovytvorenej parcely registra „C“ �. 9817/2 o výmere 109 
m2, záhrada, ktoré v zmysle geometrického plánu �. 44269285-6/2014 sú vytvorené 
z parcely registra „E“ �. 2615 o výmere 598 m², ost. plocha, ktorá je vedená na LV 
11737 v k.ú. Komárno 

       
       pre Alžbetu Borbélyovú, trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 

osobitného zrete�a, nako�ko pozemok je oplotený k pozemkom v jej vlastníctve 
a z dôvodu jeho dispozície nie je predpoklad, že by mohol by� samostatne využívaný 
iným záujemcom, 

2. kúpnu cenu pozemku pod�a BDÚ vo výške 24,40 eur/m2, celkom 3 440,40 eur, 

za nasledovnej podmienky : 
        
         - mesto zverejní svoj  zámer preda� pozemok v súlade s ustanoveniami pod�a § 9a ods. 8 

písm. e) zákona �. 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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1605/2014 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

neschva�uje 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na �asti pozemkov vedených na LV 6434 
v k.ú. Komárno, ako parc. reg. „C“ �. 7051/321 o výmere 7661 m2,  zastavané plochy, parc. reg. 
„C“ �. 7051/415 o výmere 1176 m2, zastavané plochy, parc. reg. „C“ �. 7051/416 o výmere 389 
m2, zastavané plochy, parc. reg. „C“ �. 7051/201 o výmere      213 m2, zastavané plochy, parc. 
reg. „C“ �. 7051/418  o výmere 256 m2, zastavané plochy, parc. reg. „C“ �. 7051/331 o výmere 
780 m2, ostatná plocha, parc. reg. „C“ �. 7051/214 o výmere  427 m2, zastavané plochy, parc. 
reg. „C“ �. 7051/419  o výmere 535 m2, ostatná plocha, parc. reg. „C“ �. 7051/332 o výmere 311 
m2, zastavané plochy, parc. reg. „C“ �.  7051/326 o výmere 1264 m2, ostatná plocha, parc. reg. 
„C“ �.   8382/1 o výmere 1093 m2, zastavané plochy, parc. reg. „C“ �.  7051/202 o výmere 626 
m2, ostatná plocha, v rozsahu vyzna�enom v geometrickom pláne �. 18024335-109/2012 zo 
d�a 04.09.2012, 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.

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1606/2014 
uznesenie 

Mestské zastupite�stvo  v Komárne 

A/ zrušuje 

 Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno 
 d�om  30. marca 2007 s ú�innos�ou od 1. januára 2008 vrátane dodatku �. 1 
 s ú�innos�ou d�om 1. januára 2009, dodatku �. 2 s ú�innos�ou 1.januára 2010, dodatku 

�. 3 s ú�innos�ou d�om 25. februára 2010, dodatku �. 4 s ú�innos�ou d�om 1. júna 
 2010, 

B/ schva�uje 

1. Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno 
s ú�innos�ou od 1. júla 2014, 

2. použitie získaných príjmov z platenia parkovného a z pokút zo spáchania 
priestupkov pod�a prísl. zákonov o cestnej premávky, výlu�ne na opravu a údržbu 
miestnych komunikácii  a na zlepšenie podmienok výkonu mestskej polície 
v Komárne,

C/ žiada 

1. MUDr. Antona Mareka, primátora mesta a Tibora Ferencziho, riadite�a organiza�nej 
zložky CITY PARKING GROUP v Komárne na vykonanie potrebných opatrení 
v zmysle schválených Zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom 
priestore v meste Komárno, 

2. parkovaciu spolo�nos� CITY PARKING GROUP v súlade s prijatými  Zásadami 
parkovania  motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno 
o vypracovanie projektu nového dopravného zna�enia v zóne plateného parkovania 
odsúhlaseného cestným dopravným orgánom, 

3. predloži� kontrolnú správu o plnení a realizovaní hore uvedených úloh s termínom  
do   30. augusta 2014. 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 



UZNESENIA Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO 

 D�A 09. APRÍLA 2014  -  POKRA�OVANIE 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 03. APRÍLA 2014 

68 
Uznesenia podpísané primátorom d�a 14. apríla 2014   

1607/2014 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú	až o výsledku obchodnej verejnej 
sú	aže, vyhlásenej na predaj nehnute�nosti uznesením Mestského zastupite�stva 

v Komárne �íslo 1479/2013 zo d
a 19. decembra 2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

      správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až zo d�a 07. marca 2014 o výsledku 
 obchodnej verejnej sú�aže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupite�stva 
 v Komárne �. 1479/2013 zo d�a 19. decembra 2013 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 obytný 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 obytný 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/  konštatuje, že 

1. obchodná verejná sú�až na predaj predmetnej nehnute�nosti bola vyhlásená na základe 
uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1479/2013 zo d�a 19. decembra 
2013 v súlade s ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka, 
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2. na vyhlásenú obchodnú verejnú sú�až na predaj nehnute�nosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno do 28. februára 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno neboli podané 
žiadne sú�ažné návrhy.  

                     
C/   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 07. marca 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 

D/   schva�uje 

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

E/  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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1608/2014 
uznesenie 

k návrhu na schválenie  zámeru predaja nehnute�ností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej sú	aže 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/  schva�uje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnute�ností formou obchodnej verejnej sú�aže, 
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku pod�a 
znaleckého posudku: 

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

za nasledovnej podmienky: 
- mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnute�ností v súlade s ust. §9a, ods. 2 a 3 

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. 1 písm. a) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnute�ností, formou obchodnej verejnej sú�aže, 
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku pod�a 
znaleckého posudku: 

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

C/ schva�uje 

vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�ností v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia, 

D/ schva�uje

odbornú komisiu pre obchodnú verejnú sú�až na vyhodnotenie sú�ažných návrhov 
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 JUDr. Štefan Bende, predseda 
 Ing. Konštantín Gli�, �len  
 Ing. Gabriel Dékány, �len 
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 Bc. Silvia Salamonová, �len 
 Ing. Katarína Bednáriková, �len 

           
E/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 

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

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

F/  žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

G/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  

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

          
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej sú�aže  

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1609/2014 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej sú	aže na predaj nehnute�ností 
vo vlastníctve Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/  berie na vedomie 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej sú�aže vyhlásenej v súlade s 
uznesením Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1461/2013 zo d�a                        
19. decembra 2013 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú sú�až d�a          11. 
marca 2014 na predaj nehnute�ností vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku 
obchodnej verejnej sú�aže na predaj nehnute�ností : 

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

B/         konštatuje 

že na obchodnú verejnú sú�až na predaj nehnute�ností vo vlastníctve Mesta Komárno, 
vyhlásenú v súlade s uznesením MZ �. 1461/2013 zo d�a 19. decembra 2013 do 
ur�eného termínu, t.j. do 28. februára 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno 
neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne sú�ažné návrhy na adresu Mestského 
úradu Komárno. 

C/        schva�uje 

odmenu prítomným �lenom komisie pre obchodnú verejnú sú�až pod�a prezen�nej listiny 
v zmysle Organiza�ného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až 
nasledovne: 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej sú�aže zo d�a 11. marca 2014 
JUDr. Štefan Bende, �len      20,- eur 
Ing. Konštantín Gli�, �len    20,- eur 
Adriana Gerencsériová, �len     20,- eur 
Beáta Kme�ová, �len     20,- eur 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

D/   schva�uje 

  vyhlásenie novej obchodnej verejnej sú�aže v zmysle uznesenia Mestského 
 zastupite�stva v Komárne �. 1461/ A, B, D, E, F/2013 zo d�a 19. decembra 2013, 
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E/   schva�uje 

  Odbornú komisiu pre obchodnú verejnú sú�až na vyhodnotenie sú�ažných návrhov 
 v zmysle bodu C/ uznesenia Mestského zastupite�stva �. 1461/2013 zo d�a 19. 
 decembra 2013 v nasledovnom zložení: 

   
  JUDr. Štefan Bende, �len 
  Ing. Konštantín Gli�, �len 
  Adriana Gerencsériová, �len 
  Beáta Kme�ová, �len.  

          MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 
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1610/2014 
uznesenie 

k návrhu na �lenstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej agentúre Komárno   

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
             
 vstup Mesta Komárna za riadneho �lena do  Regionálnej rozvojovej agentúry 
 Komárno  
  I�O: 36110272  

B/  žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

zasla� písomnú prihlášku Regionálnej rozvojovej agentúre Komárno v zmysle bodu   A/ 
tohto uznesenia 

                                                                                       termín: 30.4.2014 
                                                                                       zodpovedný: prednosta MU 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1611/2014 
uznesenie 

k návrhu poslanca Ing. Imricha Dubánya 
k žiadosti o zámeny pozemkov  

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. predloži� existujúce nájomné zmluvy k materiálom TE-1473/2013, TE-1474/2013 a TE-
1802/2014 z 37. zasadnutia MsZ konaného d�a 03. 04. 2014 a 09. 04. 2014, 

Termín: 38. zasadnutie MsZ 

2. predloži� výkaz uhradených ro�ných nájmov v súlade s nájomnými zmluvami (k materiálom 
z bodu 1) od doby uzatvorenia nájomných zmlúv,  

Termín: 38 zasadnutie MsZ 

3. v prípade, že neboli uzatvorené nájomné zmluvy s užívate�mi majetku obce (k materiálom 
z bodu 1), predloži� nájomné zmluvy v súlade so zákonom 138/1991 Z. z. SNR o majetku 
obcí a s VZN mesta Komárno �. 3/2003. 

Termín: 38. zasadnutie MsZ 

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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1612/2014 
uznesenie 

k návrhu poslankyne JUDr. Évy Hortai 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

žiadosti o zmenu územného plánu mesta predklada� mestskému zastupite�stvu spolo�ne 
polro�ne raz, na nasledujúce zasadnutie MZ po uplynutí polroka.  

         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 


