UZNESENIA ZO 4. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA 2019

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

96/2019
uznesenie
k návrhu programu 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa
11. februára 2019 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Personálne zmeny v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o.
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 – spoluúčasť na projekte
ÚPSVaR
9. Rôzne
10. Záver

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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97/2019
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
nasledovne:
-

MUDr. Szilárd Ipóth,
MUDr. Attila Horváth.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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98/2019
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia č. 62/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 31. januára 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 62/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 31. januára 2019 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže,
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa
znaleckého posudku:
- rodinný dom na ulici Vnútorná okružná 10A v Komárne so súpisným číslom 5277, na
parcele registra „C“ č. 834/1,
- pozemok parc. registra „C“ č. 834/1 o výmere 143 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 834/4 o výmere 202 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 835 o výmere 153 m2 , záhrady,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
posudku vo výške 62 325,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s vyvolávacou cenou
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku na
predaj nehnuteľností:
- rodinný dom na ulici Vnútorná okružná 10A v Komárne so súpisným číslom 5277, na
parcele registra „C“ č. 834/1,
- pozemok parc. registra „C“ č. 834/1 o výmere 143 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 834/4 o výmere 202 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 835 o výmere 153 m2 , záhrady,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
posudku vo výške 62 325,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
za nasledovné podmienky OVS:
- mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnuteľnosti v súlade s ust. §9a, ods. 2 a 3
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle
bodu A/ tohto uznesenia,
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, správny poplatok za podanie
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
- vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
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C/

schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľnosti v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači a v celoštátnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu C/ tohto uznesenia
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a C/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

F/

schvaľuje
odbornú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných návrhov
v zmysle bodu A/ až C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. György Batta, predseda
Dávid Kovács, člen
Mgr. Károly Less, člen
Bc. Silvia Salamonová, člen
Ing. Monika Karácsonyová, člen

G/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu F/ tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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99/2019
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.01.2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.01.2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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100/2019
uznesenie
k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady
obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
návrh na odvolanie Ing. Petra Korpása ako člena predstavenstva spoločnosti KOMVaK
– Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 945 01 Komárno, E. B. Lukáča 25, IČO
36 537 870,

B/

schvaľuje
návrh na voľbu Ing. Helenu Molnárovú za člena predstavenstva spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 945 01 Komárno, E. B. Lukáča 25, IČO
36 537 870,

C/

schvaľuje
návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s., 945 01 Komárno, E. B. Lukáča 25, IČO 36 537 870,
1. Ing. Béla Szabó
2. Ing. Konštantín Glič

D/

schvaľuje
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s., 945 01 Komárno, E. B. Lukáča 25, IČO 36 537 870,
1. JUDr. Štefan Bende
2. Ing. Zoltán Bujna

E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vydať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. v zmysle § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka, zákon
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s bodmi A/ až D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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101/2019
uznesenie
k návrhu na odvolanie člena a voľbu člena dozornej rady
obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
návrh na odvolanie Ing. Bohumíra Kóňu ako člena dozornej rady spoločnosti CALOR,
s.r.o., so sídlom 945 01 Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831

B/

schvaľuje
návrh na voľbu Mgr. Károlya Lessa za člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o.,
so sídlom 945 01 Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vydať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti CALOR, s.r.o. v zmysle § 132
ods. 1 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
v súlade s bodmi A/ a B/ tohto uznesenia .
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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102/2019
uznesenie
k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady
obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,
Komárno, Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie,
že člen dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. PaedDr. József Kiss
Péntek dňa 22.09.2018 zomrel,

B/

schvaľuje
návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., so
sídlom 945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309,
1. Ing. Konštantín Glič
2. Ing. Peter Korpás

C/

schvaľuje
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., so sídlom
945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309:
1. Mgr. Tímea Szénássy, predseda
2. Mgr. Ildikó Bauer
3. MUDr. Zsolt Sebő

D/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vydať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. v zmysle
§ 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov v súlade s bodmi A/ , B/ a C/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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103/2019
uznesenie
k návrhu na financovanie nákupu výpočtovej techniky a modernizáciu
hlasovacieho systému pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu

B/

schvaľuje
1.

mimoriadnu investíciu na nákup výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho
systému pre poslancov mestského zastupiteľstva v Komárnev celkovej výške
10.382,72,- eur,

2.

realizáciu nákupu výpočtovej techniky pre 16 poslancov mestského zastupiteľstva
v zmysle výsledkov verejného obstarania a realizáciu modernizácie hlasovacieho
systému v zmysle cenovej ponuky výrobcu,

3.

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, povolené
prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových
výdavkov nasledovne:
a)
b)

C/

zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 Investičný fond o
sumu 10 390,- eur,
zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 01, položka 713 002
nákup výpočtovej techniky pre poslancov mestského zastupiteľstva o sumu
10 390,- eur,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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104/2019
uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zámer mesta Komárno, uchádzať sa o projekt ÚPSVaR Komárno, podľa §50j a § 54
zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, povolené prekročenie
bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne:
a)
b)

zvýšenie bežných príjmov, položka 312 – dotácia na projekt z ÚPSVaR o
sumu 69 230,- eur,
zvýšenie bežných výdavkov, program 3.3.1., odd. 06, položka 600 – výdavky
projektu z dotácie o sumu 69 230,- eur,

2. zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky nasledovne:
a)
b)
C/

zníženie bežných výdavkov, program 8.7, odd. 06, položka 635 rezerva poslanci o sumu 16 928,- eur,
zvýšenie bežných výdavkov, program 3.3.1., odd. 06, položka 600 – výdavky
na spoluúčasť projektu o sumu 16 928,- eur,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu A/,
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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