UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
421/2015
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

MUDr. Zoltán Benyó,
Mgr. György Batta.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
422/2015
uznesenie
k návrhu programu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 05.
novembra 2015 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa - Určenie platu primátora mesta
Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Poslanecký návrh Ing. Františka Rajkóa - Návrh na zmenu Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových výdavkov
Petícia za zachovanie I. C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom zakúpenia
serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
Informatívna správa o Mestskom parkovacom systéme
Stanovenie výšky nájomného pre spoločnosť KOMVaK, a.s. na rok 2015 formou
Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 2. marca 2001
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné
hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 23/2015, ktorým sa
zrušuje VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v
znení VZN č. 7/2013
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015 informatívny materiál
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o
priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno
a/ pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. – TE 454/2015
b/ pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno
Členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Podunajsko
Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na I. a II. Sídlisku
Návrh na prijatie kontokorentného úveru
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Rôzne
Záver
Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
423/2015
uznesenie
k zrušeniu uznesenia č. 192/2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ruší uznesenie č. 192/2015
192/2015
uznesenie
k prenájmu pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu časti pozemku z parcely registra „C“ č. 10243 o výmere 50
m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre J. Ch. R., s trvalým
pobytom 945 01 Komárno bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 65/2015 zo dňa 26. marca 2015 a zverejnený dňa 10. apríla
2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá
aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti
pozemku z parcely registra „C“ č. 10243 o výmere 50 m2, zastavaná
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre J. Ch. R., 945 01 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ je
vlastníkom nadstavby bez súpisného čísla, vedenej na LV 12739,
v ktorej chce zriadiť predajňu s rozličným tovarom,

2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 4,52 eur/m2/rok, celkom
226,- eur/rok za nasledovných podmienok :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Dátum:
23.10.2015

Plnenie:
Odbor:
Návrh na zrušenie uznesenia, z dôvodu, že žiadateľ OSM
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.
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KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
nemá záujem o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu,
nakoľko ju do dnešného dňa nepodpísal.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
424/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 26.10.2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
26.10.2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
425/2015
uznesenie
k poslaneckému návrhu Mgr. Imre Andruskóa
na určenie platu primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zúz. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami mesačný plat
primátora vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 násobku podľa
počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 1,00 s účinnosťou od
1.12.2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 11:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22
ZA
: 11
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
:8
NEHLASOVALO : 2
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
426/2015
uznesenie
k upozorneniu prokurátora č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3
zo dňa 18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

B/

nevyhovuje
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3
zo dňa 18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 12:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22
ZA
: 11
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
:9
NEHLASOVALO : 1
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
427/2015
uznesenie
k poslaneckému návrhu Ing. Františka Rajkóa
k návrhu na zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015
v rámci položiek kapitálových výdavkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky, nasledovne:
- zníženie kapitálových výdavkov – program 8.3, odd. 06., položka 700 –
„spoluúčasť k projektom“ z pôvodných 24 764 eur na 20 264 eur
(riadok 6 prílohy 3.5),
- zvýšenie kapitálových výdavkov– program 8.3, odd. 06., položka 700 –
akcia „Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž
Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná – Dunajský rad“
z pôvodných 17 000 eur na 21 500 eur (riadok 21 prílohy 3.5),

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
428/2015
uznesenie
k petícii za zachovanie I. C triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
petíciu rodičov žiakov I.A, I.B a I.C triedy Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno za zachovanie triedy I.C,

B/

konštatuje, že
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,
2. počet tried v prvom ročníku v základnej škole k 15. septembru 2015 podľa
Výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01 je 3 s počtom žiakov spolu 50; uvedené
údaje potvrdzuje Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie
školy zo dňa 21. septembra 2015,

C/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 zníženie na
strane bežných výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 3.198
eur z programu 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená rezerva),
2. navýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno na rok
2015 o finančné prostriedky vo výške 3.198 eur na mzdy a odvody
vychovávateľa I.C triedy,

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
a ukladá
Ing. Árpádovi Ölveczkému, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a do rozpočtu Školského klubu detí
pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno na rok 2015,
2. postupovať v zmysle bodu C a D/1 tohto uznesenia.
Termín: do 15 dní po schválení uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
429/2015
uznesenie
k uvoľneniu viazanosti finančných prostriedkov základných škôl
určených na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
o uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov určených na rok 2015,

B/

schvaľuje
zrušenie účelového čerpania finančných prostriedkov v rozpočte základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015 schválené
unesením č. 148/2015, zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 16. apríla 2015 – pokračovanie 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 23. apríla 2015, pričom
sa nemení celkový objem normatívnych finančných prostriedkov schválených
pre základné školy uznesením č. 148/2015,

C/

ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: do 31. decembra 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
430/2015
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 na prenesené
kompetencie, zvýšenie o finančné prostriedky vo výške 1.821,- eur na
základe normatívne určeného objemu finančných prostriedkov pre
zriaďovateľov na rok 2015 vrátane garantovaného minima, rozpísané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo
dňa 28.10.2015,

B/

schvaľuje
1. rozpísanie nerozdelenej rezervy na prenesenú kompetenciu v celkovej
výške 151.820 eur v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015
medzi základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno,
2. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2015 o normatívne finančné prostriedky na prenesenú
kompetenciu nasledovne:

C/

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös
Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 24.308,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu J.A.
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno vo výške 32.920,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 24.379,eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Ul.
pohraničná č.9, Komárno vo výške 10.148,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 32.702,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu,
Rozmarínová ul. 1, Komárno vo výške 27.363,- eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno a
ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a do rozpočtu základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015,
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2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
431/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3
o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľky Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského
ul. č.3 o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku
2015,

B/

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno,
Komenského ul. č.3 na rok 2015 navýšenie na strane bežných príjmov
položka 212003 – Vlastné príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov o finančné prostriedky vo výške 4.800 eur na konečnú sumu
12.000 eur a navýšenie na strane bežných výdavkov položka 600 – Bežné
výdavky o finančné prostriedky vo výške 4.800 eur,
2. preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2015 o
finančné prostriedky v celkovej výške 12.000 eur s kódom zdroja 41 na
rekonštrukciu bežeckej dráhy na športovom ihrisku Základnej školy J.A.
Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3,

C/

ukladá
PaedDr. Zuzane Langschádlovej, riaditeľke Základnej školy J. A.
Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3
1. zapracovať zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu
Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3 na rok
2015,
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.
Termín: 31. december 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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432/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
o riešenie havarijného stavu – zabezpečenie finančného vykrytia
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola
Komárom o riešenie havarijného stavu,

B/

neschvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu podlahy
– výmena linolea pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola
Komárom na rok 2015,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
1. zaradiť havarijný stav v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Zoznamu
priorít kapitálových výdavkov v návrhu Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2016 v súlade s bodom B/3 uznesenia č. 420/2015 z 12.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 8.októbra
2015,
2. predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva kompletný
zoznam havarijných situácií v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno,
Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

D/

ukladá
Ing. Ölveczky Árpádovi, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
vypracovať a predložiť podklady na podanie žiadosti na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle Smernice č. 29/2013,
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
433/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy Komárom, Ul. pohraničná č.9
o poskytnutie finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľa Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 o poskytnutie
finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015 v celkovej výške 2.623,64
eur,

B/

neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie na dofinancovanie asistenta učiteľa na rok 2015
v celkovej výške 2.623,64 eur pre Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná
č.9,

C/

ukladá
Mgr. Slavomírovi Ďurčovi, riaditeľovi Základnej školy Komárno, Ul.
pohraničná č. 9
zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie asistenta učiteľa na rok
2015 v celkovej výške 2.623,64 eur zo schváleného rozpočtu Základnej školy
Komárno, Ul. pohraničná č.9 na rok 2015.
Termín: do 31. decembra 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
434/2015
uznesenie
k uvoľneniu rezervy na školstvo – originálna kompetencia
v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
1. v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 bola vytvorená
rezerva v Programe 6 – Vzdelávanie na :
-

Podprogram 6.1 Spoluúčasť na projektoch školstva vo výške 50
tis. eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia – rezerva vo výške
20 tis. eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená
rezerva) vo výške 50 tis. eur,

2. vytvorená rezerva v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia bola znížená
v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

B/

č. 213/2015 z 8. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
mája 2015 o finančné prostriedky vo výške 400 eur,
č. 267/2015 z 10. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
júna 2015 o finančné prostriedky vo výške 500 eur,
č. 307/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 31.167 eur,
č. 354/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 15.637 eur,
č. 355/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 5.502 eur,
č. 356/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 4.000 eur,
č. 428/2015 z 13. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
novembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 3.198 eur,

21.
25.
24.
24.
24.
24.
05.

schvaľuje
1. zrušenie rezervy – uvoľnenie viazaných výdavkov v Programovom
rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 nasledovne:
-

Podprogram 6.1 Spoluúčasť na projektoch školstva vo výške
13.933 eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia – rezerva vo výške
0 eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená
rezerva) vo výške 45.663 eur,

2. zvýšenie Podprogramu 6.1 – Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ,
ZŠS o finančné prostriedky v celkovej výške 59.596 eur,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
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1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015,
2.

postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
435/2015
uznesenie
k vykonaniu zmien v rozpočte na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o vykonaných krokoch v súvislosti so
zakúpením serverového parku v hodnote 80.000,- eur,

B/

konštatuje, že
1. Mestský úrad v Komárne v zmysle správy bude v budúcnosti používať
cloudové riešenie serverov a časť úradníkov bude využívať na svoju
prácu terminály,
2. termín spustenia cloudu sa predpokladá na rok 2016,
3. suma 80.000 eur schválená v rozpočte mesta Komárno v roku 2015 na
zakúpenie servera nebude použitá na tento účel a v plánovanom čase,

C/

schvaľuje
1. realizáciu cloudového riešenia serverov mesta Komárno v roku 2016 ,
2. zvýšenie prevádzkových nákladov úradu z dôvodu výdavkov spojených
s užívaním cloudu o sumu 15.000 eur na rok 2016. Na nasledujúce roky
bude suma upravená podľa reálnych prevádzkových nákladov
vyplývajúcich z užívania cloudového riešenia,
3. zmenu Programového rozpočtu na rok 2015 nasledovne:
a)

v zmysle informatívnej správy, týkajúcu sa využitia 80.000 eur z
investičných výdajov:

- položka 700 Nákup servera
- položka 700 Zariadenia IT, rozvoj -cloud MsÚ

- 80 000,00 eur
+ 50.810,00 eur

v zmysle nasledovnej prílohy :
„Tabuľka 1 upravený rozpočet IT“.

navrhované položky rekonštr.
IT na rozp.rok 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

predpok.cen
a za kus

ks

rozpočtované zdroje 2015
NAS - dod.úlož.priest.
Terminály - prac.stanice
22 " monitory
klávesnice & myš
licenčné poplatky za term.prg.
PC informatici
DMS doc.man.syst.
LAN radnica
LAN MsP

1
50
50
50
60
3
1
1
1
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80 000,00 €
1 410,00 €
350,00 €
120,00 €
30,00 €
60,00 €
1 100,00 €
6 500,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €

celkom v €
50 810,00 € - 29 190,00 €
1 410,00 €
17 500,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
3 600,00 €
3 300,00 €
6 500,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
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b)

D/

zníženie rozpočtu, položka 233 001 - predaj pozemkov o sumu
29 190 eur a zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 o sumu
29 190 eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1.

predložiť zastupiteľstvu vyhodnotenie reálnych nákladov na cloudové
služby za rok 2016 v čase predkladania návrhu rozpočtu na rok 2017,

2.

zapracovať predpokladané výdavky týkajúce sa cloudových služieb do
návrhu Programového rozpočtu na roky 2016 – 2017,

3.

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia do
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015,

4.

postupovať v zmysle predložených Dlhodobých úloh z informatívnej
správy.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
436/2015
uznesenie
k žiadosti o predaj budovy a pozemkov
A/

schvaľuje
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
-

zverejnenie zámeru predaja budovy (bývalej materskej školy) so
súpisným číslom 2654 s podlahovou plochou 571,00 m², nachádzajúca
sa na parcele registra „C“ č. 5869, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno,

-

zverejnenie zámeru predaja pozemkov, parcely registra „C“ č. 5869
o výmere 326 m2, zastavaná plocha a pozemku novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 5870/1 o výmere 3087 m2, zastavaná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom č. 11732547-43/11 z parcely registra
„C“ č. 5870 o výmere 4288 m2, zastavaná plocha, vedených na LV
6434 v k.ú. Komárno,

pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne,
IČO: 35613441, so sídlom na Ulici priateľstva 2, 945 01 Komárno,
zapísané v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod č.
VS/1-900/90-13739 dňa 11.02.1998, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko združenie vykonáva činnosť, ktorá je nevyhnutná
a mesto iným spôsobom nemá zabezpečenú starostlivosť o mentálne
postihnutých ľudí a je v záujme mesta, aby takáto starostlivosť bola
zabezpečená v priestoroch, ktoré združenie aj toho času užívá.,
2. kúpnu cenu nehnuteľností vo výške celkom 50.000,- eur,
za nasledovných podmienok :

B/

-

účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného
práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 50.000,- eur, s
platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho
predajom, resp. aj v prípade zániku Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím,

-

v prípade odpredaja predmetu kúpy, združenie je povinné písomne ho
ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť združením podpísaný návrh
kúpnej zmluvy za cenu 50.000,- eur. Ak Mesto Komárno predkupné
právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu
cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo
Mestu Komárno zanikne,

-

kupujúci sa zaväzuje, že zachová účel využitia nehnuteľností –
starostlivosť o mentálne postihnutých ľudí,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
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2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej
zmluvy.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
437/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/18 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre J. P. s trvalým bytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 369/2015 zo dňa 24. septembra
a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/18 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre J. P. s trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,

2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
111,36 eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
438/2015
uznesenie
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k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/9 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre Creditbroker Accountant, s.r.o., IČO 46 547 355, so sídlom Komenského
265/30, 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 370/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/9 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,

pre Creditbroker Accountant, s.r.o., IČO: 46 547 355, so sídlom
Komenského 265/30, 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,
nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
111,36 eur/rok, za nasledovných podmienok :

2.

-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.

.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta

23

Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
439/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/8 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre P. K. s trvalým pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce a R. H. s trvalým
pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 371/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/8 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre P. K. s trvalým pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce a R. H. s trvalým
pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,
2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
99,84 eur/rok, za nasledovných podmienok:
- zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
440/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/20 o výmere 19 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre B. K. s trvalým pobytom 943 54 Svodín a S. K. s trvalým pobytom Diósd,
Maďarsko, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 372/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12.
októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/20 o výmere 19 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre B. K. s trvalým pobytom 943 54 Svodín a S. K. s trvalým pobytom
Diósd, Maďarsko, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa na
pozemku nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 72,96
eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
441/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/16 o výmere 30 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre G. K. a manželku A. K, obaja s trvalým pobytom 851 10 Bratislava Rusovce, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 373/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12.
októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/16 o výmere 30 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre G. K. a manželku A. K, obaja s trvalým pobytom 851 10 Bratislava Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa na pozemku
nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,

2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
115,20 eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
442/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/15 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre F. P. s trvalým pobytom 943 54 Svodín, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 377/2015 zo dňa 24. septembra
a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/15 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre F. P. s trvalým pobytom 943 54 Svodín, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 99,84
eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
443/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/17 o výmere 13 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre S. T. s trvalým pobytom 925 26 Reca, okr. Senec, bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 378/2015 zo dňa 24.
septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/17 o výmere 13 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre S. T. s trvalým pobytom 925 26 Reca, okr. Senec, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo
vlastníctve žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 49,92
eur/rok, za nasledovných podmienok :
- zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
444/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 106,70 m2
v budove Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súpisným číslom 142 na
parcele registra „C“ č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky, IČO: 31 755 194, so sídlom Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 385/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 106,70 m2
v budove Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súpisným číslom 142
na parcele registra „C“ č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu určitú, 5 rokov,
s trojmesačnou výpovednou lehotou

pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, IČO: 31 755 194, so sídlom
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, z dôvodu zachovania
pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre v meste Komárno,
ktoré svoju činnosť vykonáva v spolupráci s mestom Komárno v záujme
zachovania a ochrany pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR
v súčasnosti užíva predmetné nebytové priestory v súlade s dodatkom č.
1 zo dňa 13.1.2014 k nájomnej zmluve č. 20802/9613/OSM/2005,
2. nájomné vo výške 8,30 eur/m²/rok, celkom 885,61 eur/rok za nasledovnej
podmienky :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Ing. László Stubendek
primátor mesta
29

Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
445/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 79 m2 na
adrese Ul. priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1, kazamatná
miestnosť 3/5“ v objekte Bašta II., so súp.č. 1372 na parc. reg. „C“ č. 5846/1,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Beátu
Kubicovú, podnikateľku, obchodným menom Beáta Kubicová, miesto
podnikania Vodná ul. 2896/34, 945 01 Komárno, IČO: 33 939 632, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu v Komárne, číslo živnostenského
registra: 401 – 7660, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 386/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a, ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-

prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 79 m2 na
adrese Ul. priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1,
kazamatná miestnosť 3/5“ v objekte Bašta II., so súp.č. 1372 na parc.
reg. „C“ č. 5846/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou
výpovednou lehotou

pre Beátu Kubicovú, podnikateľku, obchodným menom Beáta Kubicová,
miesto podnikania Vodná ul. 2896/34, 945 01 Komárno, IČO: 33 939 632,
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Komárne, číslo
živnostenského registra: 401–7660, z dôvodu, že nájomca nebytové
priestory užíva od roku 1996 ako predajňu nábytku, riadne platí nájomné,
a svojou prítomnosťou nájomca udržiava verejný poriadok v okolí
nebytového priestoru
2. nájomné vo výške 24,- eur/m²/rok, celkom 1.896,- eur/rok
za nasledovnej podmienky :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
446/2015
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7411/15
o výmere 187 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-43/2014 z parcely registra „C“ č. 7411/1 o výmere 1870 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Ľ. K. s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 392/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
-

predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7411/15
o výmere 187 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-43/2014 z parcely registra „C“ č. 7411/1 o výmere 1870 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

pre Ľ. K. s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za nehnuteľnosťami
v jeho vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na
samostatné využívanie alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ vo výške 49,30 eur/m2, celkom
9.219,10 eur, za nasledovných podmienok :
-

C/

viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny
v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
447/2015
uznesenie
k prenájmu pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10184/2
o výmere 60 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
33938458-65/2015 z parcely registra „C“ č. 10184/2 o výmere 9155 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre P. M. a manželku V. M., obaja s
trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 395/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10184/2
o výmere 60 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom
č. 33938458-65/2015 z parcely registra „C“ č. 10184/2 o výmere 9155
m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

pre P. M. a manželku V. M., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za
nehnuteľnosťami v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je
vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa platnej BDÚ, t.j. 4,51 eur/m2/rok,
celkom 270,60 eur/rok za nasledovnej podmienky :
-

C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia
Ing. László Stubendek
primátor mesta
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448/2015
uznesenie
k prerušeniu pokračovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komáre
A/

prerušuje
pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:04
hodine,

B/

určuje
termín ďalšieho pokračovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne na deň 12. november 2015 o 13.00 hodine.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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421/2015
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

MUDr. Zoltán Benyó,
Mgr. György Batta.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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422/2015
uznesenie
k návrhu programu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 05.
novembra 2015 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa - Určenie platu primátora mesta
Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Poslanecký návrh Ing. Františka Rajkóa - Návrh na zmenu Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových výdavkov
Petícia za zachovanie I. C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom zakúpenia
serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
Informatívna správa o Mestskom parkovacom systéme
Stanovenie výšky nájomného pre spoločnosť KOMVaK, a.s. na rok 2015 formou
Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 2. marca 2001
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné
hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 23/2015, ktorým sa
zrušuje VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v
znení VZN č. 7/2013
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015 informatívny materiál
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o
priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno
a/ pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. – TE 454/2015
b/ pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno
Členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Podunajsko
Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na I. a II. Sídlisku
Návrh na prijatie kontokorentného úveru
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Rôzne
Záver
Ing. László Stubendek
primátor mesta
2
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423/2015
uznesenie
k zrušeniu uznesenia č. 192/2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ruší uznesenie č. 192/2015
192/2015
uznesenie
k prenájmu pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu časti pozemku z parcely registra „C“ č. 10243 o výmere 50
m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre J. Ch. R., s trvalým
pobytom 945 01 Komárno bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 65/2015 zo dňa 26. marca 2015 a zverejnený dňa 10. apríla
2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá
aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti
pozemku z parcely registra „C“ č. 10243 o výmere 50 m2, zastavaná
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre J. Ch. R., 945 01 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ je
vlastníkom nadstavby bez súpisného čísla, vedenej na LV 12739,
v ktorej chce zriadiť predajňu s rozličným tovarom,

2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 4,52 eur/m2/rok, celkom
226,- eur/rok za nasledovných podmienok :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Dátum:
23.10.2015

Plnenie:
Odbor:
Návrh na zrušenie uznesenia, z dôvodu, že žiadateľ OSM
3
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nemá záujem o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu,
nakoľko ju do dnešného dňa nepodpísal.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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424/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 26.10.2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
26.10.2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

5

Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
425/2015
uznesenie
k poslaneckému návrhu Mgr. Imre Andruskóa
na určenie platu primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zúz. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami mesačný plat
primátora vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 násobku podľa
počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 1,00 s účinnosťou od
1.12.2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 11:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22
ZA
: 11
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
:8
NEHLASOVALO : 2

6

Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
426/2015
uznesenie
k upozorneniu prokurátora č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3
zo dňa 18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

B/

nevyhovuje
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3
zo dňa 18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 12:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22
ZA
: 11
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
:9
NEHLASOVALO : 1
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427/2015
uznesenie
k poslaneckému návrhu Ing. Františka Rajkóa
k návrhu na zmeny Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015
v rámci položiek kapitálových výdavkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky, nasledovne:
- zníženie kapitálových výdavkov – program 8.3, odd. 06., položka 700 –
„spoluúčasť k projektom“ z pôvodných 24 764 eur na 20 264 eur
(riadok 6 prílohy 3.5),
- zvýšenie kapitálových výdavkov– program 8.3, odd. 06., položka 700 –
akcia „Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž
Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná – Dunajský rad“
z pôvodných 17 000 eur na 21 500 eur (riadok 21 prílohy 3.5),

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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428/2015
uznesenie
k petícii za zachovanie I. C triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
petíciu rodičov žiakov I.A, I.B a I.C triedy Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno za zachovanie triedy I.C,

B/

konštatuje, že
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,
2. počet tried v prvom ročníku v základnej škole k 15. septembru 2015 podľa
Výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01 je 3 s počtom žiakov spolu 50; uvedené
údaje potvrdzuje Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie
školy zo dňa 21. septembra 2015,

C/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 zníženie na
strane bežných výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 3.198
eur z programu 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená rezerva),
2. navýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno na rok
2015 o finančné prostriedky vo výške 3.198 eur na mzdy a odvody
vychovávateľa I.C triedy,

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
a ukladá
Ing. Árpádovi Ölveczkému, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a do rozpočtu Školského klubu detí
pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno na rok 2015,
2. postupovať v zmysle bodu C a D/1 tohto uznesenia.
Termín: do 15 dní po schválení uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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429/2015
uznesenie
k uvoľneniu viazanosti finančných prostriedkov základných škôl
určených na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
o uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov určených na rok 2015,

B/

schvaľuje
zrušenie účelového čerpania finančných prostriedkov v rozpočte základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015 schválené
unesením č. 148/2015, zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 16. apríla 2015 – pokračovanie 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 23. apríla 2015, pričom
sa nemení celkový objem normatívnych finančných prostriedkov schválených
pre základné školy uznesením č. 148/2015,

C/

ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: do 31. decembra 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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430/2015
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 na prenesené
kompetencie, zvýšenie o finančné prostriedky vo výške 1.821,- eur na
základe normatívne určeného objemu finančných prostriedkov pre
zriaďovateľov na rok 2015 vrátane garantovaného minima, rozpísané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo
dňa 28.10.2015,

B/

schvaľuje
1. rozpísanie nerozdelenej rezervy na prenesenú kompetenciu v celkovej
výške 151.820 eur v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015
medzi základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno,
2. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2015 o normatívne finančné prostriedky na prenesenú
kompetenciu nasledovne:

C/

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös
Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 24.308,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu J.A.
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno vo výške 32.920,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 24.379,eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Ul.
pohraničná č.9, Komárno vo výške 10.148,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 32.702,- eur,

-

zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu,
Rozmarínová ul. 1, Komárno vo výške 27.363,- eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno a
ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a do rozpočtu základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015,
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2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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431/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3
o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľky Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského
ul. č.3 o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku
2015,

B/

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno,
Komenského ul. č.3 na rok 2015 navýšenie na strane bežných príjmov
položka 212003 – Vlastné príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov o finančné prostriedky vo výške 4.800 eur na konečnú sumu
12.000 eur a navýšenie na strane bežných výdavkov položka 600 – Bežné
výdavky o finančné prostriedky vo výške 4.800 eur,
2. preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2015 o
finančné prostriedky v celkovej výške 12.000 eur s kódom zdroja 41 na
rekonštrukciu bežeckej dráhy na športovom ihrisku Základnej školy J.A.
Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3,

C/

ukladá
PaedDr. Zuzane Langschádlovej, riaditeľke Základnej školy J. A.
Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3
1. zapracovať zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu
Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3 na rok
2015,
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.
Termín: 31. december 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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432/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
o riešenie havarijného stavu – zabezpečenie finančného vykrytia
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola
Komárom o riešenie havarijného stavu,

B/

neschvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu podlahy
– výmena linolea pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola
Komárom na rok 2015,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
1. zaradiť havarijný stav v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Zoznamu
priorít kapitálových výdavkov v návrhu Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2016 v súlade s bodom B/3 uznesenia č. 420/2015 z 12.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 8.októbra
2015,
2. predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva kompletný
zoznam havarijných situácií v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno,
Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

D/

ukladá
Ing. Ölveczky Árpádovi, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
vypracovať a predložiť podklady na podanie žiadosti na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle Smernice č. 29/2013,
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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433/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej školy Komárom, Ul. pohraničná č.9
o poskytnutie finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľa Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 o poskytnutie
finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015 v celkovej výške 2.623,64
eur,

B/

neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie na dofinancovanie asistenta učiteľa na rok 2015
v celkovej výške 2.623,64 eur pre Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná
č.9,

C/

ukladá
Mgr. Slavomírovi Ďurčovi, riaditeľovi Základnej školy Komárno, Ul.
pohraničná č. 9
zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie asistenta učiteľa na rok
2015 v celkovej výške 2.623,64 eur zo schváleného rozpočtu Základnej školy
Komárno, Ul. pohraničná č.9 na rok 2015.
Termín: do 31. decembra 2015

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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434/2015
uznesenie
k uvoľneniu rezervy na školstvo – originálna kompetencia
v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
1. v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 bola vytvorená
rezerva v Programe 6 – Vzdelávanie na :
-

Podprogram 6.1 Spoluúčasť na projektoch školstva vo výške 50
tis. eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia – rezerva vo výške
20 tis. eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená
rezerva) vo výške 50 tis. eur,

2. vytvorená rezerva v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia bola znížená
v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

B/

č. 213/2015 z 8. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
mája 2015 o finančné prostriedky vo výške 400 eur,
č. 267/2015 z 10. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
júna 2015 o finančné prostriedky vo výške 500 eur,
č. 307/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 31.167 eur,
č. 354/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 15.637 eur,
č. 355/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 5.502 eur,
č. 356/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
septembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 4.000 eur,
č. 428/2015 z 13. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa
novembra 2015 o finančné prostriedky vo výške 3.198 eur,

21.
25.
24.
24.
24.
24.
05.

schvaľuje
1. zrušenie rezervy – uvoľnenie viazaných výdavkov v Programovom
rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 nasledovne:
-

Podprogram 6.1 Spoluúčasť na projektoch školstva vo výške
13.933 eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia – rezerva vo výške
0 eur,
Podprogram 6.1 Školy originálna kompetencia (nerozdelená
rezerva) vo výške 45.663 eur,

2. zvýšenie Podprogramu 6.1 – Školy originálna kompetencia MŠ, CVČ,
ZŠS o finančné prostriedky v celkovej výške 59.596 eur,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
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1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015,
2.

postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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435/2015
uznesenie
k vykonaniu zmien v rozpočte na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o vykonaných krokoch v súvislosti so
zakúpením serverového parku v hodnote 80.000,- eur,

B/

konštatuje, že
1. Mestský úrad v Komárne v zmysle správy bude v budúcnosti používať
cloudové riešenie serverov a časť úradníkov bude využívať na svoju
prácu terminály,
2. termín spustenia cloudu sa predpokladá na rok 2016,
3. suma 80.000 eur schválená v rozpočte mesta Komárno v roku 2015 na
zakúpenie servera nebude použitá na tento účel a v plánovanom čase,

C/

schvaľuje
1. realizáciu cloudového riešenia serverov mesta Komárno v roku 2016 ,
2. zvýšenie prevádzkových nákladov úradu z dôvodu výdavkov spojených
s užívaním cloudu o sumu 15.000 eur na rok 2016. Na nasledujúce roky
bude suma upravená podľa reálnych prevádzkových nákladov
vyplývajúcich z užívania cloudového riešenia,
3. zmenu Programového rozpočtu na rok 2015 nasledovne:
a)

v zmysle informatívnej správy, týkajúcu sa využitia 80.000 eur z
investičných výdajov:

- položka 700 Nákup servera
- položka 700 Zariadenia IT, rozvoj -cloud MsÚ

- 80 000,00 eur
+ 50.810,00 eur

v zmysle nasledovnej prílohy :
„Tabuľka 1 upravený rozpočet IT“.

navrhované položky rekonštr.
IT na rozp.rok 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

predpok.cen
a za kus

ks

rozpočtované zdroje 2015
NAS - dod.úlož.priest.
Terminály - prac.stanice
22 " monitory
klávesnice & myš
licenčné poplatky za term.prg.
PC informatici
DMS doc.man.syst.
LAN radnica
LAN MsP

1
50
50
50
60
3
1
1
1
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80 000,00 €
1 410,00 €
350,00 €
120,00 €
30,00 €
60,00 €
1 100,00 €
6 500,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €

celkom v €
50 810,00 € - 29 190,00 €
1 410,00 €
17 500,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
3 600,00 €
3 300,00 €
6 500,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
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b)

D/

zníženie rozpočtu, položka 233 001 - predaj pozemkov o sumu
29 190 eur a zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 o sumu
29 190 eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1.

predložiť zastupiteľstvu vyhodnotenie reálnych nákladov na cloudové
služby za rok 2016 v čase predkladania návrhu rozpočtu na rok 2017,

2.

zapracovať predpokladané výdavky týkajúce sa cloudových služieb do
návrhu Programového rozpočtu na roky 2016 – 2017,

3.

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia do
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015,

4.

postupovať v zmysle predložených Dlhodobých úloh z informatívnej
správy.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

19

Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
436/2015
uznesenie
k žiadosti o predaj budovy a pozemkov
A/

schvaľuje
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
-

zverejnenie zámeru predaja budovy (bývalej materskej školy) so
súpisným číslom 2654 s podlahovou plochou 571,00 m², nachádzajúca
sa na parcele registra „C“ č. 5869, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno,

-

zverejnenie zámeru predaja pozemkov, parcely registra „C“ č. 5869
o výmere 326 m2, zastavaná plocha a pozemku novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 5870/1 o výmere 3087 m2, zastavaná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom č. 11732547-43/11 z parcely registra
„C“ č. 5870 o výmere 4288 m2, zastavaná plocha, vedených na LV
6434 v k.ú. Komárno,

pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne,
IČO: 35613441, so sídlom na Ulici priateľstva 2, 945 01 Komárno,
zapísané v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod č.
VS/1-900/90-13739 dňa 11.02.1998, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko združenie vykonáva činnosť, ktorá je nevyhnutná
a mesto iným spôsobom nemá zabezpečenú starostlivosť o mentálne
postihnutých ľudí a je v záujme mesta, aby takáto starostlivosť bola
zabezpečená v priestoroch, ktoré združenie aj toho času užívá.,
2. kúpnu cenu nehnuteľností vo výške celkom 50.000,- eur,
za nasledovných podmienok :

B/

-

účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného
práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 50.000,- eur, s
platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho
predajom, resp. aj v prípade zániku Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím,

-

v prípade odpredaja predmetu kúpy, združenie je povinné písomne ho
ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť združením podpísaný návrh
kúpnej zmluvy za cenu 50.000,- eur. Ak Mesto Komárno predkupné
právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu
cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo
Mestu Komárno zanikne,

-

kupujúci sa zaväzuje, že zachová účel využitia nehnuteľností –
starostlivosť o mentálne postihnutých ľudí,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
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2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej
zmluvy.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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437/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/18 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre J. P. s trvalým bytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 369/2015 zo dňa 24. septembra
a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/18 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre J. P. s trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,

2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
111,36 eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
438/2015
uznesenie
22
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k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/9 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre Creditbroker Accountant, s.r.o., IČO 46 547 355, so sídlom Komenského
265/30, 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 370/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/9 o výmere 29 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,

pre Creditbroker Accountant, s.r.o., IČO: 46 547 355, so sídlom
Komenského 265/30, 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,
nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
111,36 eur/rok, za nasledovných podmienok :

2.

-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.

.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
439/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/8 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre P. K. s trvalým pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce a R. H. s trvalým
pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 371/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/8 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre P. K. s trvalým pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce a R. H. s trvalým
pobytom 851 10 Bratislava – Rusovce, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,
2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
99,84 eur/rok, za nasledovných podmienok:
- zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
440/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/20 o výmere 19 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre B. K. s trvalým pobytom 943 54 Svodín a S. K. s trvalým pobytom Diósd,
Maďarsko, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 372/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12.
októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/20 o výmere 19 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre B. K. s trvalým pobytom 943 54 Svodín a S. K. s trvalým pobytom
Diósd, Maďarsko, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa na
pozemku nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 72,96
eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
441/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/16 o výmere 30 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre G. K. a manželku A. K, obaja s trvalým pobytom 851 10 Bratislava Rusovce, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 373/2015 zo dňa 24. septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12.
októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/16 o výmere 30 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre G. K. a manželku A. K, obaja s trvalým pobytom 851 10 Bratislava Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa na pozemku
nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa,

2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom
115,20 eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
442/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/15 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre F. P. s trvalým pobytom 943 54 Svodín, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 377/2015 zo dňa 24. septembra
a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/15 o výmere 26 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre F. P. s trvalým pobytom 943 54 Svodín, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo vlastníctve
žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 99,84
eur/rok, za nasledovných podmienok :
-

C/

zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
443/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 9520/17 o výmere 13 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
pre S. T. s trvalým pobytom 925 26 Reca, okr. Senec, bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 378/2015 zo dňa 24.
septembra a 01. októbra 2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/17 o výmere 13 m2,
zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú,
pre S. T. s trvalým pobytom 925 26 Reca, okr. Senec, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa na pozemku nachádza stavba vo
vlastníctve žiadateľa,

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 49,92
eur/rok, za nasledovných podmienok :
- zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta
o schválení prenájmu,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy o nájme,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
444/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 106,70 m2
v budove Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súpisným číslom 142 na
parcele registra „C“ č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky, IČO: 31 755 194, so sídlom Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 385/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 106,70 m2
v budove Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súpisným číslom 142
na parcele registra „C“ č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu určitú, 5 rokov,
s trojmesačnou výpovednou lehotou

pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, IČO: 31 755 194, so sídlom
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, z dôvodu zachovania
pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre v meste Komárno,
ktoré svoju činnosť vykonáva v spolupráci s mestom Komárno v záujme
zachovania a ochrany pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR
v súčasnosti užíva predmetné nebytové priestory v súlade s dodatkom č.
1 zo dňa 13.1.2014 k nájomnej zmluve č. 20802/9613/OSM/2005,
2. nájomné vo výške 8,30 eur/m²/rok, celkom 885,61 eur/rok za nasledovnej
podmienky :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
445/2015
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 79 m2 na
adrese Ul. priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1, kazamatná
miestnosť 3/5“ v objekte Bašta II., so súp.č. 1372 na parc. reg. „C“ č. 5846/1,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Beátu
Kubicovú, podnikateľku, obchodným menom Beáta Kubicová, miesto
podnikania Vodná ul. 2896/34, 945 01 Komárno, IČO: 33 939 632, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu v Komárne, číslo živnostenského
registra: 401 – 7660, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 386/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra 2015,
zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a, ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-

prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 79 m2 na
adrese Ul. priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1,
kazamatná miestnosť 3/5“ v objekte Bašta II., so súp.č. 1372 na parc.
reg. „C“ č. 5846/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou
výpovednou lehotou

pre Beátu Kubicovú, podnikateľku, obchodným menom Beáta Kubicová,
miesto podnikania Vodná ul. 2896/34, 945 01 Komárno, IČO: 33 939 632,
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Komárne, číslo
živnostenského registra: 401–7660, z dôvodu, že nájomca nebytové
priestory užíva od roku 1996 ako predajňu nábytku, riadne platí nájomné,
a svojou prítomnosťou nájomca udržiava verejný poriadok v okolí
nebytového priestoru
2. nájomné vo výške 24,- eur/m²/rok, celkom 1.896,- eur/rok
za nasledovnej podmienky :
C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
446/2015
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7411/15
o výmere 187 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-43/2014 z parcely registra „C“ č. 7411/1 o výmere 1870 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Ľ. K. s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 392/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
-

predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7411/15
o výmere 187 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-43/2014 z parcely registra „C“ č. 7411/1 o výmere 1870 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

pre Ľ. K. s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za nehnuteľnosťami
v jeho vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na
samostatné využívanie alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ vo výške 49,30 eur/m2, celkom
9.219,10 eur, za nasledovných podmienok :
-

C/

viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny
v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 09.10.2015.

UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
447/2015
uznesenie
k prenájmu pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10184/2
o výmere 60 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
33938458-65/2015 z parcely registra „C“ č. 10184/2 o výmere 9155 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre P. M. a manželku V. M., obaja s
trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 395/2015 zo dňa 24. septembra a 1. októbra
2015, zverejnený dňa 12. októbra 2015 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s §
9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

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

prenájom pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10184/2
o výmere 60 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom
č. 33938458-65/2015 z parcely registra „C“ č. 10184/2 o výmere 9155
m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

pre P. M. a manželku V. M., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za
nehnuteľnosťami v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je
vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa platnej BDÚ, t.j. 4,51 eur/m2/rok,
celkom 270,60 eur/rok za nasledovnej podmienky :
-

C/

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

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia
Ing. László Stubendek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 05. NOVEMBRA 2015
448/2015
uznesenie
k prerušeniu pokračovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komáre
A/

prerušuje
pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:04
hodine,

B/

určuje
termín ďalšieho pokračovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne na deň 12. november 2015 o 13.00 hodine.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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