UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 31. JANUÁRA 2019

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

40/2019
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

Mgr. Tímea Szénássy,
Mgr. Károly Less.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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41/2019
uznesenie
k návrhu programu 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 31. januára
2019 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.
27.
28.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu
mesta Komárno na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 20192021
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2019-2021
Personálne zmeny v MsKS Komárno
Predloženie súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú opravu v
roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta Komárna vykonaných
spoločnosťou KOMVaK, a.s.
Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
na rok 2019- A KOMVaK
Návrh ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2019
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť na rok 2019
Žiadosti a návrhy na úseku športu
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Návrh VZN Mesta Komárno č..../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v CVČ a v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018
Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno
Zámer výstavby kompostárne
Návrh na uznesenie na volľbu podpredsedov komisií MS v Komárne
Návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov
komisií MsZ – neposlancov
Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne
Rôzne
Záver

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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42/2019
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
zrušuje
uznesenie č. 2078/2018 nakoľko žiadateľka písomne odmietla prevzatie prideleného bytu.
2078/2018
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2 - izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 51/58 v Komárne,
pre J. L. a manžela I. L., trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva nájme
bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo
vlastníctve mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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43/2019
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 15.01.2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
15.01.2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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44/2019
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019. Plán
kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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45/2019
uznesenie
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1.

2.
3.

4.

5.

Informatívnu správu č. 13/2018, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania zákonov a
všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom,
vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku
dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov v pracovnoprávnych
vzťahov, kontrola povinného zverejňovania informácií, kontrola dodržiavania zákona o
verejnom obstarávaní a zákona o ochrane osobných údajov a kontrola interných
predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č.
15/ÚHK/2012 u kontrolovaného subjektu Mestské kultúrne stredisko, hradná ul.č.1, 945
01 Komárno, IČO:00059994,
informatívnu správu č. 16/2018, predmetom ktorého bola kontrola k údajným porušeniam
oznámeným v anonymnom Trestnom oznámení zo dňa 07.11.2018 vo veci podozrenia z
prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,
informatívnu správu č. 17/2018, predmetom ktorého bola kontrola dodržiavania zákona
č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií v
podmienkach mestskej samosprávy a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov pri kontrole č. 06/ÚHK/2017 u kontrolovaného subjektu Mestský
úrad v Komárne Nám. gen. Klapku č., 945 01 Komárno, IČO:00306 525,
informatívnu správu č. 18/2018, predmetom ktorého bola kontrola dodržiavania zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej agendy v
pomocnej pokladni Stredisku osobnej hygieny pri Útulku pre bezdomovcov v Komárne
za rok 2018,
informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 22.01.2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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46/2019
uznesenie
k súhrnnej správe o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania sťažností
podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v
podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2018.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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47/2019
uznesenie
k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového
rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-2021
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového viacročného rozpočtu
mesta Komárno na roky 2019 - 2021.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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48/2019
uznesenie
k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
a predbežný návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020, 2021
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
programový rozpočet mesta Komárno na rok 2019, ako vyrovnaný rozpočet na strane
príjmov a výdavkov vo výške 24 742 036,- eur, (príloha č. 1 príjmy rozpočtu a
príloha č. 2 výdavky rozpočtu - zúžená forma tvorí prílohu tohto uznesenia).

B/

berie na vedomie
1. programový rozpočet mesta Komárno na rok 2020, ako vyrovnaný rozpočet na
strane príjmov a výdavkov vo výške 24 312 017,- eur,
2. programový rozpočet mesta Komárno na rok 2021, ako vyrovnaný rozpočet na
strane príjmov a výdavkov vo výške 24 865 636,- eur,
(príloha č. 1 príjmy rozpočtu a príloha č. 2 výdavky rozpočtu - zúžená forma tvorí
prílohu tohto uznesenia),

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. účelové položky, t.j. oprava a obnova MK - chodníkov, opravy školských jedální,
vynútené opravy a údržba školských zariadení, dotácia na obnovu telocviční, finančný
príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, a vytvorenú rezervu pre
poslancov, bude možné čerpať na základe schválenia MZ,
2. dodržať výdavky jednotlivých programov ako záväzné limity na rok 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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49/2019
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
Športová ul. 1, Komárno IČO: 44 191 758
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019 – 2021 a dôvodovú správu k návrhu
rozpočtu,
B/ schvaľuje
rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 ako prebytkový na
strane príjmov vo výške 1 825 850,- eur a na starne výdavkov vo výške 1 808 700,- eur
uvedené v prehľade nižšie,
C/
berie na vedomie
1. rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020 ako prebytkový
na strane príjmov vo výške 1 639 050,- eur a na strane výdavkov vo výške
1 628 850,- eur uvedené v prehľade nižšie,
2. rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2021 ako prebytkový
na strane príjmov vo výške 1 666 050,- eur a na strane výdavkov vo výške
1 663 100,- eur uvedené v prehľade nižšie,
2019
2020
2021
Hlavná činnosť
Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky
Bežné
1 119 150 1 094 150 1 117 050 1 090 050 1 144 050 1 115 050
v tom príspevok
mesta
610 000
610 000
657 000
657 000
684 000
684 000
Kapitálové
184 700
209 700
27 000
29 000
Finančné operácie
1 303 850 1 303 850 1 117 050 1 117 050 1 144 050 1 144 050
Celkom
Vedľajšia
činnosť
2 019
2 020
2 021
Bežné
522 000
463 350
522 000
470 000
522 000
476 950
Kapitálové
41 500
41 800
42 100
Finančné operácie
522 000
504 850
522 000
511 800
522 000
519 050
Celkom
Rozpočet celkom
1 825 850 1 808 700 1 639 050 1 628 850 1 666 050 1 663 100
(údaje v eur)
(rozpis rozpočtu na úrovni položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie s uvedením kódu
zdroja a kódu štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy tvorí Prílohu č. 1 tohto
uznesenia),
D/
ukladá
Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
postupovať v zmysle bodu B/ a C/ tohto uznesenia.
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS
Termín: priebežne

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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50/2019
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Hradná č. 1, Komárno IČO: 00 059 994
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019 – 2021 a dôvodovú správu k návrhu
rozpočtu,

B/

schvaľuje
rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2019 ako
vyrovnaný na strane príjmov vo výške 381 545,- eur a na starne výdavkov vo výške
381 545,- eur uvedené v prehľade nižšie,

C/

berie na vedomie
1. rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2020 ako
vyrovnaný na strane príjmov vo výške 398 495,- eur a na strane výdavkov vo výške
398 495,- eur uvedené v prehľade nižšie,
2. rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2021 ako
vyrovnaný na strane príjmov vo výške 398 995,- eur a na strane výdavkov vo výške
398 995,- eur uvedené v prehľade nižšie,

2019
Hlavná činnosť
Príjmy
Bežné
381 545
v tom príspevok
mesta
255 000
Kapitálové
Finančné operácie
Celkom
(údaje
381 545
v eur)

Výdavky
381 545
255 000

381 545

2020
Príjmy
398 495
255 000

398 495

Výdavky
398 495
255 000

398 495

2021
Príjmy
398 995
255 000

398 995

Výdavky
398 995
255 000

398 995

(rozpis rozpočtu na úrovni položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie s uvedením
kódu zdroja a kódu štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy tvorí Prílohu č. 1
tohto uznesenia),
D/

ukladá
Anne Vargovej, riaditeľke príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
postupovať v zmysle bodu B/ a C/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľka Mestského kultúrneho strediska

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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51/2019
uznesenie
k personálnym zmenám v MsKS Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
oznámenie Anny Vargovej, riaditeľky MsKS Komárno o vzdaní sa funkcie riaditeľky
Mestského kultúrneho strediska Komárno so sídlom Hradná 1, Komárno ku dňu
30.06.2019 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku,

B/

schvaľuje
podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná 1, 945 01
Komárno podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia,

C/

schvaľuje
výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej
organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná 1., 945 01 Komárno
v nasledovnom zložení:
1. JUDr. Tamás Varga - predseda
2. Mgr. Tímea Szénássy - člen
3. Mgr. Károly Less - člen
4. JUDr. Margit Keszegh - člen
5. Dávid Kovács - člen
6. Ing. Stubendek László- člen
7. Mgr. Ildikó Bauer – člen

D/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači
a vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania,
2. podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia,
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
3. predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom
ukončení výberového konania

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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52/2019
uznesenie
k predloženému súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú
opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta Komárna
vykonaných spoločnosťou KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,
E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO 36 537 870
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
predložený súpis skutočne vykonaných ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich
bežnú opravu infraštruktúrneho vodárenského majetku mesta Komárna v roku 2018 podľa
návrhu plánovaných výkonov rozpísaných v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 16. mája 2018 číslo 1845/2018.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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53/2019
uznesenie
k predloženému Podnikateľskému plánu na roky 2019
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s
Mestské zastupiteľstvo
A/

berie na vedomie
predložený návrh Podnikateľského plán spoločnosti KOMVaK
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019 vrátane cash-flow,

B/

–

Vodárne

schvaľuje
podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna
a.s. na rok 2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
rozhodnutím jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
postupovať podľa bod B/ tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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54/2019
uznesenie
k návrhu ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831 na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok
2019: 0,0500,- eur/kWh bez DPH,
2. návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spoločnosti
CALOR, s.r.o. na rok 2019: 142,6260,- eur/kW bez DPH,

B/

súhlasí s návrhom ceny tepla
1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok
2019: 0,0500,- eur/kWh bez DPH,
2. návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spoločnosti
CALOR, s.r.o. na rok 2019: 142,6260,- eur/kW bez DPH,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti CALOR, s r.o. vykonať všetky potrebné
úkony spojené so schválením návrhu ceny tepla na rok 2019 spoločnosti CALOR, s
r.o., v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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55/2019
uznesenie
na spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – vytváranie
bezbariérového prostredia
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. podanie žiadosti na dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb - Vytváranie
bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov
Komárno,
2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu,
3. spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov
v sume 3998,57,- eur,
4. zahrnúť finančnú dotáciu vo výške 3998,57,- eur do Návrhu Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, do kapitálových výdavkov,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A /4 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019,
2. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zahrnúť spoluúčasť na vytváranie
bezbariérového prostredia prostredníctvom výmeny podlahovej krytiny do
investičného plánu mesta Komárno na rok 2019 .

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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56/2019
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste
Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ súhlasí
s predložením Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom realizácie projektu s názvom
„Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“.
B/ schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie
vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ vo výške 5% z celkových nákladov
projektu, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 59 748,- eur, z čoho 5
percentná spoluúčasť mesta činí 2 988,- eur,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zapracovať finančné prostriedky na spoluúčasť projektu „Rozšírenie vozového parku na
zber BRKO v meste Komárno“ vo výške 2988,- eur, do Programového rozpočtu mesta
Komárno na rok 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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57/2019
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov
drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

súhlasí
s predložením Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na roky 2019-2020
v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom realizácie projektu
s názvom „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP –
Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ s celkovými nákladmi 223 461,60,- eur,

B/

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Regulácia
rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará
pevnosť) v Komárne“ vo výške 5% z celkových nákladov projektu na rok 2019,
pričom celkové náklady projektu na rok 2019 predstavujú sumu 51 999,- eur,
z čoho 5 percentná spoluúčasť na rok 2019 mesta činí 2 737,80,- eur,
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Regulácia
rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará
pevnosť) v Komárne“, pričom celkové náklady projektu na rok 2020 predstavujú
sumu 148 001,- eur, z čoho 5 percentná spoluúčasť na rok 2020 mesta činí 20
723,80,- eur,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. po úspešnom vyhodnotení žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie,
zapracovať finančné prostriedky na spoluúčasť projektu „Regulácia rozširovania
náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v
Komárne“ vo výške 2 737,80,- eur, do Programového rozpočtu mesta Komárno na
rok 2019.
2. po úspešnom vyhodnotení žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie
zapracovať finančné prostriedky na spoluúčasť projektu „Regulácia rozširovania
náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v
Komárne“ vo výške 20 723,80,- eur do Programového rozpočtu mesta Komárno na
rok 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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58/2019
uznesenie
k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie projektu
„V základnej škole úspešnejší II“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie projektu
„V základnej škole úspešnejší II“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 na
zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania,

B/

schvaľuje
1. spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší II“ v celkovej výške
200.628,- eur, z toho spoluúčasť mesta Komárno vo výške 10.032,- eur na obdobie
realizácie projektu od roku 2019 do roku 2022 nasledovne:
-

v roku 2019 vo výške 1.115,- eur,
v roku 2020 vo výške 3.344,- eur,
v roku 2021 vo výške 3.344,- eur,
v roku 2022 vo výške 2.229,- eur,

2. v prípade úspešnosti poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1.115,- eur pre
Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č.1 na rok 2019 na spolufinancovanie
projektu „V základnej škole úspešnejší II“ z Programového rozpočtu mesta Komárno
na rok 2019, program 6.1.7 - Spoluúčasť na projektoch školstva,
C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a
ukladá
Mgr. Helene Weszelovszkej, riaditeľke Základnej školy Komárno, Ul.
Rozmarínová č.1
1. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu
mesta Komárno na rok 2019 a do rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul.
rozmarínová č.1 na rok 2019,
2. zapracovať finančné prostriedky na spoluúčasť projektu do návrhu Programového
rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022,
3. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1, 2 tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2019

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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59/2019
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
na rok 2019 z rozpočtu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť, spolu 75 500,- eur nasledovne:

1. Správcovská n.o., Lesná 173/32, 94501 Komárno
- vo výške 900,00,- eur na podujatie „Spoznaj históriu bášt „
2. Capoeira O.Z. , 945 01 Komárno
- vo výške 0,00,- eur na podujatie „Rozvoj brazilského umenia s kultúrnym programom“
3. Ateliér –MamSze – Spolok maďarských tvorivých umelcov na Slovensku
- vo výške 300,00,- eur na podujatie – Vydanie časopisu 4. číslo
4. AD Valorem n.o., Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie Divadelné večere pre občanov
5. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 800,00,- eur na „Letný tábor LT Indián KN „
6. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Festival na otvorenie šk.r. 2019/2020 „
7. Bíro Lucián, n.f. Biskupa Királya 30, 94501 Komárno
- vo výške 200,00,- na podujatie „Kultúra, viera a vzdelávanie „
8. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Festival detí a rodín „
9. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Akčná chata – jar „
10. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Stretnutie s Mikulášom „
11. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Akčná chata „
12. Acoustic O.Z. , Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Koncerty Tria Vadkerty- Sipos-Zsapka „
13. Cirkevná spojená škola Marianum, MTE Biskupa Királya, Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Deň ľudovej rozprávky „
14. Cantato Domino,, 94501 Komárno
- vo výške 300,00,- eur – na aktivity speváckeho zboru After Day „
15. Centrum vzdelávania a rozvíjanie talentu, Komárno
-vo výške 300,00,- eur na tematický tábor „Fantázia- krajina plná zázrakov „
16. CSPK s.r.o. Komárno, Komárno
- vo výške 100,00,- eur na interaktívne prednášky pre manželov, páry a rodiny
17. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 0,00,- eur na podujatie „Galéria, výstavy a kultúrne programy“
18. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01
- vo výške 00,0,- eur na podujatie „XXVII.Harmonia Sacra Danubiana 2019 „
19. CSEMADOK – OBLASTNÝ VÝBOR NÁMESTIE KOSSUTHA 3, 94501 KOMÁRNO
- vo výške 0,00,- eur na celoročné aktivity, programy
20. COLLAVINO PRODUCTION S. R. O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Hry pre rebeličatá „
21. COLLAVINO PRODUCTION S. R. O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „ Dramaťák pre dospelých „
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22. COLLAVINO PRODUCTION S.R.O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „ Popoluška a tučná myš „
23 .DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „ Letný muzikálový tábor Komárňanov „
24. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 0,00,- eur na podujatie „ Fašiangový karneval pre deti „
25. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „ Letný festival priateľstva „
26. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 700,00,- eur na podujatie „ Nový program rebelov „
27. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 0,00,- eur na podujatie „ Veľká mestská tancovačka „
28. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „ Nájdi komárňanský poklad „
29. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „ Poď a objav , kde žiješ „
30. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „ Deti vezmime našich von „
31. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „ Vezmi dieťa na plecia a bež „
32. DIALÓG N.O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 700,00,- eur na podujatie „ Beke Sándor Komáromban „
33. GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA , 94501 KOMÁRNO
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „ 2.ročník projektu Deutsch macht spa „
34. DYCHOVÝ ORCHESTER VESELÁ KAPELA, 94501 KOMÁRNO
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „ 15. medzinárodný festival dychových hudieb „
35. ERNÖ PAPP- HOLDAS, 94501 KOMÁRNO
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „ Zachovať tradíciu školských výletov a detských
táborov „
36. EVENT N.O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 700,00,- eur na podujatie „ Samko Tále- kniha o cintoríne v divadle „
37 .EVENT N.O., 94501 KOMÁRNO
- vo výške 700,00,- eur na podujatie „ divadlo v kine, kino v divadle „
38. Detský kútik Žubrienka - Poronty, Vodná 293/3, 945 01Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Celoročné aktivity, programy…“
39. Divadlo Boráros Imre , Pávia 27/14, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na divadelné predstavenie „ Székely János „
40. Egy Jobb Komáromért PT, Szinnyeiho ul. 18, 945 01 Komárno
- vo výške 1500,00,- eur na celoročné programy „
41. Fond Doroty Kanthovej, Záhradnícka 16, 945 01
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Spomíname na Dóriku Kanthovú pri príležitosti jej
nedožitých 30. narodenín“
42. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatia „Bluesové noci u psa“
43. Impulz , O.Z., 945 01 Komárno,
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „Populárnovedecký seminár 2019“
44. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 900,00,- eur na podujatie „Oslava - Szent István király napi ünnepség“
45. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Oslava 194. výročia narodenia M.Jókaiho “
46. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
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-vo výške 300,00,- eur na podujatie „vydanie publikácie o 20 ročnej činnosti združenia od
r. 2000 do r. 2020“
47. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Magyar népmese napja “
48. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 1500,00,- eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru GIMISZ“
49. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „56. Jókaiho dni“
50. KANTANTÍNA O.Z. Komárno
- vo výške 50,00,- eur na deň Evanjelickej cirkvi
51. Kassai škola jazdcov, Nová Osada 4504, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na „Preteky v jazdeckej zručnosti – Puszták népe, lovasviadal“
52. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, 945 01 Komárno
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „XXII. zraz hist. vozidiel v Komárne“
53. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „4. letný tábor – tvorivé dielne s čitateľmi“
54. Klub priateľov Podunajského múzea, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na organizovanie odborných prednášok, udržiavanie hrobov
významných osobností mesta
55. Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok - Komáromi
Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, K. Thalyho 14, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na vyhotovenie replík oblečenia v majetku spolku
56. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, 945 01 Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na XI. Medzinárodnú spevácku súťaž Franza Lehára
57.p. Krüger Viktor, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00 eur na uskutočnenie samostatnej fotovýstavby
58. Komáromi Folkfészek Népművészeti Műhely O.Z, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na financovanie folklórneho súboru Feszty
59. Komáromi Folkfészek Népmüvészeti Műhely O.Z. , 945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na organizovanie II. Tábor ľudovej hudby, tanca a remeselníctva
60. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Ujcov minifestival „
61. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „ Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda-rodinný piknik
62. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na súťaž v speve ľudovej piesne
63. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Vítanie jari „
64. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Vianočná kapustnica „
65. Miestny odbor Matice Slovenskej, 945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na súťaž v speve ľudovej piesne
66. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
- vo výške 200,00,- eur na odborné sympózium Komárňanského archívu 2019
67. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
- vo výške 200,00,- eur na vydanie zborníka s názvom „Voda v dejinných súvislostiach“
68. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
- vo výške 200,00,- eur na výstavu archívnych dokumentov a libreto výstavy: Výkon
práva a spravodlivosti v okrese Komárno
69. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
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- vo výške 200,00,- eur Komárňanské kolikviá historikov a archivárov
70. N. O. Patrona Nostra, Rozmarínova 2, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Kultúra bez hraníc„
71. Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
- vo výške 600,00,- eur na podujatie „Deň maďarskej kultúry a poézie
72. Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
- vo výške 1500,00,- eur na podujatie „Dobré slovo – Jó szó„
73. Nefertum s.r.o., Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Basement festival „
74. NatMed s.r.o. Komárno, Vnútorná okružná 176/9, Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „Komárňanské leto 2019 „
75. OZ ART FORT PT, Nádvorie Európy 38, 94501 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Kultúrne programy ART Pódium“
76. OZ Concordia Chorus - Concordia Chorus PT, Hradná 1, Komárno
- vo výške 1200,00,- eur na podujatie „Slávnostný koncert speváckeho zboru Concordia
z príležitosti 170. výročia komárňanskej bitky „
77. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „Multi-kultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby
KÚT“
78. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Adventné koncerty vážnej hudby“
79. OZ Čestný rád na Slovensku, Strážna 2, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 100,00,- eur na podujatie „Slávnostné udelenie titulu Občiansky čestný rád
na Slovensku“
80. OZ AVE, Zlievárenská 2274/15, Komárno
- vo výške 300,00,- eur na koncertnú premiéru CD nosiča P.Emmera
81. O.Z. Camerata Comorra, Hradná 1, 94501 Komárno
- vo výške 700,00,- na podujatie XXII. Majstrovské kurzy komornej hudby
82. O.Z. City REBOOT, 94501 Komárno
- vo výške 500,00,- na podujatie ART: MIX Festival
83. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 1000,00,- eur na podujatie „Divadlo pre všetkých“
84. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 1000,00,- eur na „Pénteki szöszmötöles“
85. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Deň poézie“
86. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „Ekhós- szekér- fesztivál – medzinárodný divad.
festival“
87. O.Z. Komárňanský okrášlovací spolok, Vnútorná Okružná 176/9, 94501 Komárno
- vo výške 1000,00,- eur na podujatie „Jazz a víno v tieni bášt“
88. O.Z. Karpatia Sport, Dunajské nábrežie 42/3, 94501 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „Deň maďarskej poézie „
89. O.Z. NEC ARTE NEC MARTE, Kováčska 11, 94501 Komárno
- vo výške 1300,00,- eur na knižný kútik – literárny klub
90. O.Z N. G. G. – Nádej Novej generácie, S. Takácsa 19, 94501 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na „organizovanie kultúrnych a charitatívnych podujatí „
91. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Netradičné hodiny hudobnej výchovy so Zoltánom
Hanuszom “
92. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Tanečné domy v Komárne“
93. OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- na podujatie „Detské koncerty E. Korpás „
94. OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
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- vo výške 2000,00,- eur na „Organizovanie folklórneho festivalu FONOGRÁF“
95 . OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94501 Komárno
- vo výške1000,00,- eur na celoročnú činnosť fotoklubu
96. OZ Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno
- vo výške 1800,00,- eur na podujatie „7. Lehárovo leto 2019 „
97. OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00,- eur na podujatie „Adventný koncert komárňanských speváckych
zborov“
98. OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Slágermúzeum – Spomienkový večer na Horváth
Jenő „
99. OZ KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Jubilejný koncert hudobnej skupiny Kor-Zár“
100. OZ MÁK, Jókaiho 14, 94501 Komárno
- vo výške 300,00 eur na nahrávanie hudobného CD
101.OZ NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Kolož 148/1, 945 01 Komárno – Ďulov
Dvor
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „denný letný tábor NIKI Dance & Sport“
102. OZ PARAVÁN PT, Letná 18/6, Komárno
- vo výške 1000,00,- eur na podujatie „Letné jazzové koncerty na Nádvorí Európy“
103. O.Z. Rácz Cello Quartett, Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Netradičná hodina hudobnej výchovy pre ZŠ „
104. OZ Rév, Dôstojnícky pavilón, Komárno
- vo výške 1000,00,- eur na organizovanie festivalov populárnych, folklórnych podujatí
105. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „V. Komarátsky festival detí“
106. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „Naše Vianoce“
107. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie KOMISZ-Komárňanský literárny salón
108. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na celoslovenskú výstavu mentálne postihnutých
109. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na jubilejnú výstavu Viktor Krűger- fotografie
110. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Výstava Richard Wojtowicz- meštianske žánrové
fotografie „
111. PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnia v knižnici“
112. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Mérföldkövek XXIII.konferencia “
113. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2019 „
114. Podunajské múzeum, Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „NEC ARTE, NEC MARTE „
115. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „COM-DANCE“
116. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 600,00,- eur na podujatie „Deti deťom 2019 „
117. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Komárňanské FOTO Spektrum 2019 „
118. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
-vo výške 200,00,- eur na podujatie „Komárňanská pevnosť cez objektív...“
119. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
-vo výške 200,00 eur na podujatie „5.ročník História Komárna vzdialená a blízka „
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120.Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
-vo výške 300,00,- eur na podujatie „Komárňanské ART Spektrum“
121. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 00,00,- eur na podujatie „Kultúrne štvrťky“
122. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „4. ročník Týždeň rodiny“
123 . Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Kreatívne bez bariér “
124. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „7. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou“
125. Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „7. Medový festival ZO SZV Komárno“
126. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul. Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa“
127. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Petöfiho2, 945 01
Komárno
- vo výške 1000,00,- eur na podporu záujmovej činnosti školy –divadelné
predsstavenia
128. Spolok maďarských tvorivých umelcov na Slovensku, O.Z. Komárno
- vo výške 200,00,- eur na podujatie „Tridsať rokov súčasnej maďarskej výtvarnej
tvorby na Slovensku“
129. Slovenská rada rodičovských združení pri MŠ Kapitánová, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Ekostrom“
130. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na regionálnu výtvarnú súťaž žiakov špeciálnych základných
škôl“
131. Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Oboznámenie dospelého obecenstva a školskú
mládež s udalosťami histórie „
132. TÉKA társulás, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00,- eur na podujatie „Populárnovedecký letný tábor 2019 pre mladých
bádateľov „
133. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „25. Festival Borostyán“
134. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusokzövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 700,00,- eur na podujatie „XXIV. Komárňanské pedagogické dni – XXIV.
Komáromi pedagógiai napok“
135. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Elektrárenská 2, 945 01 Komárne
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „Zväz maď. pedagógov XXVII. Letná akadémia
M.Jókaiho - Az SZMPSZ XXVII. Jókai Mór nyári egyeteme“
136 .Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar
PedagógusokSzövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00,- eur na podujatie „XVI. Tvorivý tábor - XVI. Jókai Mór vers és
prózamondó tábor“
137. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „IX. Ročník výtvarného tábora Harmos Károly „
138. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno
- vo výške 800,00,- eur na celoročnú činnosť – Klub Shalom – mier
139. WEST 2.0 s.r.o. Senný trh 6, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie „WAKE UP KN vol. 8 „
140. WEST 2.0 s.r.o, Senný trh 2000, 945 01 Komárno
- vo výške 2000,00,- eur na podujatie „LAKE UP vol. 8“
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141. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvősa Komárno
- vo výške 500,00,- eur na podujatie privítanie leta -záverečná slávnosť žiakov ZŠ
142. Združenie maďarských rodičov na Slovensku, ZO pri ZŠ M.Jókaiho, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na „Mediálna výchova žiakov ZŠ – školský časopis „
143.Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ul. Práce, Komárno
-vo výške 500,00,- eur na podujatie „Tarka délután“
144.ZIPS n.o., 945 01 Komárno
- vo výške 300,00,- eur na podujatie „Rozprávkári - Meseolvasók „
145.WOLF Fight Club O.Z. 945 01 Komárno
- vo výške 0,00,- eur na realizáciu seminárov, súťaží, bojové umenia, sebeobrana „
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN č. 13/2012 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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60/2019
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov
na rok 2019 z rozpočtu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 276 000,- eur
nasledovne:

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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

AQUA Club Komárno
FALKA O.Z.
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Capoeira O.Z.
WOLF Fight club O.Z.
Občianske združenie Lepšie zdravie
Kajak & kanoe klub Komárno
Comorra Powerlifterz
KFC Komárno
Klub extrémnych športov Komárno
Klub turistov KORMORÁN
Klub športového potápania POSEIDON Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN
Komárňanský šachový klub
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komár
TJ STEP / ŠAK športový atletický klub
Slovenská federácia KEMPO
Športový biliardový klub
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK
ŠSK ROYAL
Tenisový klub SPARTAK Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno/BK juniori - basketbal
Volejbalový klub Spartak UJS Komárno
Zápasnícky klub Slávia Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno

500,200,1000,500,800,1200,20 000,600,71 000,1000,800,700,800,15 000,800,2 000,49 000,2 000,3 500,3 500,1 200,8 000,1 200,7 000,3 700,2 000,6 000,600,600,12 000,49 000,300,9 500,-

eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

s tým, že:
a) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých
záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č.
15/2012,
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B/

b)

v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na
podporu športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na prenájom
športovísk v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že
výška nájomného sa z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. sa z uvedenej sumy
prevádza priamo príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS,

c)

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport pre KFC Komárno v sume 71 000,- eur na
celoročnú aktivitu klubu, bude použitá len na mládež klubu,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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61/2019
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2019 z rozpočtu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 9 000,- eur
nasledovne:

1. Cirkevná spojená škola Marianum, Biskupa Királya Komárno
- vo výške 200,00,- eur na akciu Športuj inak – netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
- vo výške 320,- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných škôl
- vo výške 840,00,- eur na usporiadanie XV. ročníka basketbalového turnaja Memoriál
Eduarda Šeba,
-vo výške 290,00,- eur na 6.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – Viktoria CUP
3. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno
- vo výške 1 090,00,- eur na podporu finálového turnaja futsalovej ligy
4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
- vo výške 550,00,- eur na usporiadanie 8. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže,
5. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , Komárno
- vo výške 0,00,- eur modernizácia zastaralej posilovne, nákup športového
náčinia
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno
- vo výške 800,00,- eur na Piko-Bike maratón 8.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
-vo výške 1700,00,- eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“
„Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal
8. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
- vo výške 200,- eur na 8 hodinový Aerobik Maratón- 3.ročník
9. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , Komárno
- vo výške 800,00,- eur na školskú súťaž v silovom päťboji
10. Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Komárno
- vo výške 500,00,- eur na športovú a záujmovú činnosť žiakov ZŠ- stolný
tenis
11. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno
- vo výške 00,00,- eur na medzinárodné rybárske preteky IV.APALI Carp Cup
12. PATRONA nostra n.o.
- vo výške 300,00,- eur na projekt „Letné tenisky“
13. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova, Komárno
- vo výške 300,00,- eur na ROZMARING CUP 5.ročník medzinárodného turnaja
vo florbale žiakov
14. Regionálne osvetové stredisko, Komárno
- vo výške 300,00,- eur 11. ročník Pohybom ku zdraviu
15. 1. Správcovská n.o. Komárno
- vo výške 300,00,- eur – zahrajme sa na vojačika – branné cvičenie pre deti a mládež
16. Karpatia Sport, občianske združenie, Dunajské nábrežie
- vo výške 500,00,- eur na usporiadanie medzinárodného futbalového turnaja29

Uznesenia podpísané primátorom dňa 01. februára 2019

UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 31. JANUÁRA 2019

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

putobný pohár II. Aranycsapat
17. Bíro Lucián, n.f. Komárno
- vo výške 200,00,- eur – VI.ročník športovej súťaže J. Sarlósa
18. Športovo strelecký klub ROYAL, Komárno
- vo výške 0,00,- eur na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska – historické zbrane
s tým, že:
a)

b)

B/

predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých
záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN
č. 15/2012,
v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na podporu
športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na prenájom športovísk v
správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že výška nájomného sa
z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. sa z uvedenej sumy prevádza priamo príspevkovej
organizácie COMORRA SERVIS,
žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od vysporiadania
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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62/2019
uznesenie
na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

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

B/

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

C/

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

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

E/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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63/2019
uznesenie
k žiadosti o predaj časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

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

zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10246/14
o výmere 92 m2, trvalé trávnaté porasty, vytvorenej geometrickým plánom
č. 44269285-42/2018 z parcely registra „C“ č. 10246 o výmere 2607 m2, trvalé
trávnaté porasty, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre R. B., rodeného B.
a E. B., rodenú L., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku
parc. reg. „C“ č. 10248/7, ktorý je užívaný ako záhrada a je oplotený k pozemku
v ich vlastníctve,

2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 19,60,- eur/m2, celkom 1.803,- eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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64/2019
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 9375 o výmere 638 m2, lesný pozemok vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za účelom zriadenia záhrady a rekreačnej chaty resp. rodinného
domu na vlastné náklady pre M. D., 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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65/2019
uznesenie
k prenájmu pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
prenájom pozemku parcely reg. „C“ č. 9375, vo výmere 638 m2, lesný pozemok, vedeného
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno za účelom rekreácie a pestovania okrasných rastlín,
vybudovania dreveneho móla a osadenia montovaného záhradného drevodomčeka na
náradie pre M. Š., s trvalým pobytom 831 01 Bratislava.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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66/2019
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
- zámer predaja pozemkov, parciel reg. „C“ č. 7744/2 o výmere 51 m2 záhrada a
reg. „C“ č.7746/1 o výmere 280 m2, záhrada, vedených na LV č. 6434 v k. ú.
Komárno pre P –DENT, s.r.o., IČO: 35 925 850, so sídlom Kostolná 19, 945 04
Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 16429/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že pozemky sú vedľa nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve
spoločnosti, sú oplotené a spoločnosť má záujem usporiadať právny vzťah
k predmetnými pozemkami, ktoré z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na
samostatné využívanie alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 49,30,- eur/m2, celkom 16 318,- eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemky v súlade s ustanoveniami podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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67/2019
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3982/14 o výmere 66 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geomtrickým plánom č. 33779571-100/2018 z parc. reg. „C“
č. 3982/4 o výmere 659 m², ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre
PEFAR, s.r.o., IČO: 36 651 800, so sídlom Žombék 8/1673, 941 31 Dvory nad Žitavou,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, vložka číslo
18345/N.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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68/2019
uznesenie
k žiadosti o vyjadrenie k predkupnému právu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva mesta Komárno, zriadeného Kúpnou zmluvou a zmluvou
o zriadení predkupného práva, č. j. 387/96-MPO, zo dňa 11.06.1996, na pozemok parcely
reg. C“ č. 6154, o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 4357 v k.ú.
Komárno, ktorá je vo vlastníctve M. P. rod. G., 945 01 Komárno, za cenu 2.150,- eur.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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69/2019
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
uzatvorenie
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odpredaj
36 m2
z časti
2
spoluvlastníctého podielu 1/4 (119,75 m ) pozemku parc. reg. „C“ č.3565, vo výmere
479 m2, ostatná plocha, vedeného na LV č. 8561 v k. ú. Komárno na Alžbetinom ostrove pre
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka číslo: 3879/B.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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70/2019
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na parcelách reg. „C“
č.3561/1, vo výmere 5064 m2, zastavaná plocha, reg. „C“ č.3560, vo výmere 710 m2,
ostatná plocha a reg. „C“ č.3565, vo výmere 479 m2, ostatná plocha, vedených na
LV č. 8561 v k.ú. Komárno na umiestnenie elektrického zariadenia a rozvodov, ktoré
budú realizované v rámci stavby KO_KN_Alžbetin_ostrov_VN362,VNK,TSK, medzi
mestom Komárno, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO:00306525,
ako budúcim povinným z vecného bremena a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO
36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B ako
budúcim oprávneným z vecného bremena,
za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 34:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24
ZA
: 1
PROTI
: 4
ZDRŽALO SA
: 18
NEHLASOVALO
: 1
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71/2019
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na parcelách reg. „E“ č.
4258, vo výmere 2135 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č.11737 v k.ú. Komárno
a reg.“C“ č.3573, vo výmere 11418 m2, trvalé trávne porasty, vedenej na LV č. 6434
v k.ú. Komárno na umiestnenie elektrického zariadenia a rozvodov, ktoré budú
realizované v rámci stavby KO_KN_Alžbetin_ostrov_VN362,VNK,TSK, medzi
mestom Komárno, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO:00306525,
ako budúcim povinným z vecného bremena, Západoslovenská distribučná, a.s., IČO
36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B ako
budúcim oprávneným z vecného bremena,
za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,
- oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že umožní rekonštrukciu účelovej
cesty, ktorá sa nachádza na parcele reg. “E“ č. 4258, nad navrhovaným vedením
podzemného VN,
- oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že plánované podzemné vedenia
uloží v chráničke na parcele reg.“E“ č.4258,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 35:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 25
ZA
: 0
PROTI
: 2+1
ZDRŽALO SA
: 21
NEHLASOVALO
: 1
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72/2019
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. zrušenie uznesenia MZ v Komárne č. 2011/2018 zo dňa 20.09.2018,
2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť pozemku z
parcely registra „C“ 7200/1 o výmere 7362 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č.
6434 v k.ú. Komárno na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré budú realizované
v rámci stavby: KO_Ďulov Dvor, Pripojenie RÚVZ, NNK, v prospech
Západoslovenská distribučná a.s., IČO : 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, na vlastné náklady investora,
za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m², v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a výmery vecného bremena geometrickým plánom,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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73/2019
uznesenie
k predaju pozemkov parcely registra „C“ č. 2249/2, č. 2249/3, č. 2249/4 a č. 2249/5 pre
spoločnosť COM-therm, spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. registra „C“ č. 2249/1, 2252, 2254, 2253,
2251, 2249/6 a 2250 a stavieb nachádzajúcich sa na parc. registra „C“ č. 2252, 2254,
2253, 2251, 2249/6 a 2250 a pozemky parciel registra „C“ č.2249/2, 2249/3, 2249/4,
2249/5, ktoré sú predmetom kúpy, sú priľahlou plochou, ktoré svojim umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok s vyššie uvedenými stavbami,

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou),
predaj pozemkov, parciel registra „C“ č. 2249/2 o výmere 3827 m2 ako ostatné
plochy, č. 2249/3 o výmere 2488 m2 ako ostatné plochy, č. 2249/4 o výmere 67 m2
ako zastavané plochy a nádvoria a č. 2249/5 o výmere 64 m2 ako zastavané plochy
a nádvoria, vedených na LV č. 6434,
pre spoločnosť COM-therm, spol. s r.o. so sídlom Miletičova 55, Bratislava 821 09,
IČO: 36 525 782, register.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka číslo: 76137/B, z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú
v areáloch firmy dodávajúcej tepelnú energiu, z hľadiska územného plánu sú to
plochy zariadení energetiky a telekomunikácie, ktoré majú slúžiť pre rozvoj
technickej obsluhy územia mesta.
2. kúpnu cenu vypočítanú na základe všeobecnej hodnoty určenej znaleckým
posudkom Ing. Alice Bartúnkovej č.1/2019, t.j. spolu 119.186,54,- eur
za nasledovných podmienok :
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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74/2019
uznesenie
k predaju pozemkov parciel registra „C“ č. 2806/1 a č. 2807 pre spoločnosť
COM-therm, spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. registra „C“ č. 2809/1, a 2809/3 a stavieb
nachádzajúcich sa na parc. registra „C“ č. 2809/1, a 2809/3, a pozemky parciel registra
„C“ č. 2806/1 a 2807, ktoré sú predmetom kúpy, sú priľahlou plochou, ktoré svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s vyššie uvedenými stavbami,

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou),
predaj pozemkov, parciel registra „C“ č. 2806/1 o výmere 1597 m2 ako zastavané
plochy a nádvoria a registra „C“ č. 2807 o výmere 251 m2 ako zastavané plochy
a nádvoria, vedených na LV č. 6434,
pre spoločnosť COM-therm, spol. s r.o. so sídlom Miletičova 55, Bratislava 821 09,
IČO: 36 525 782, registrer: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka číslo: 76137/B, z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú
v areáloch firmy dodávajúcej tepelnú energiu, z hľadiska územného plánu sú to
plochy zariadení energetiky a telekomunikácie, ktoré majú slúžiť pre rozvoj
technickej obsluhy územia mesta.
2. kúpnu cenu vypočítanú na základe všeobecnej hodnoty určenej znaleckým
posudkom Ing. Alice Bartúnkovej č.1/2019, t.j. spolu 34.169,52,- eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

C/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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75/2019
uznesenie
k predaju pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7292/7 pre spoločnosť
COM-therm, spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. registra „C“ č. 7293, a stavby nachádzajúcej sa
na parc. registra „C“ č. 7293 a pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ č.7292/7,
ktorá je predmetom kúpy, je priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok s vyššie uvedenou stavbou

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou):
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7292/7 o výmere 580
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359-27/2018
z parcely registra „C“ č. 7292/1 o celkovej výmere 2242 m2, ostatná plocha,
vedenej v k.ú. Komárno, na LV č. 6434
pre spoločnosť COM-therm, spol. s r.o. so sídlom Miletičova 55, Bratislava 821 09,
IČO: 36 525 782, register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka číslo: 76137/B, z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú
v areáloch firmy dodávajúcej tepelnú energiu, z hľadiska územného plánu sú to
plochy zariadení energetiky a telekomunikácie, ktoré majú slúžiť pre rozvoj
technickej obsluhy územia mesta,
2. kúpnu cenu vypočítanú na základe všeobecnej hodnoty určenej znaleckým
posudkom Ing. Alice Bartúnkovej č.1/2019, t.j. spolu 10.724,20,- eur
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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76/2019
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť parciel reg. „C“
č. 5166, 5191/1, 5192, 5196, 5194, 5193, 5197/1, 5776, 5790, 5787, 5793, 5819,
5784, 5785, 5791, 5793, 5799/4, 5798, 5782, 5794, 5767, 5766, 5422, 5764, 5770,
5768, 5772, 5774, 5775, 5322 vo výmere 1100 m2 vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno na vybudovanie nového teplovodného kanála, ktorý bude realizovaný
v rámci investičnej činnosti „Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej
efektívnosti CTZ 7/3 Komárno – časť výstavba teplovodu na sídlisku I a napojenie na
kotoľňu Bauring – Komárno II. etapa“ medzi Mestom Komárno ako budúcim
povinným z vecného bremena a COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, Miletičova
55, 821 09 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76137/B ako budúcim oprávneným z
vecného bremena,
za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške 18,- eur/m2 na
dobu neurčitú,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych sietí
a zariadení geometrickým plánom,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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77/2019
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť parciel reg. „C“ č.
2947, 2944, 2943, 2942/1, 2801/1, 5843, 5840, 5838, 5837, 5836, 5776, 4373, 5160,
5165, 5166, 5189, 5187, 5183, vo výmere 839 m2, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno na vybudovanie nového teplovodného kanála, ktorý bude realizovaný
v rámci investičnej činnosti „Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej
efektívnosti CTZ 7/3 Komárno – časť centralizácia sídliska 1, 2 prepojením OST 7/1
a kotolne Bauring Komárno“, medzi mestom Komárno ako budúcim povinným
z vecného bremena a COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, Miletičova 55, 821
09 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76137/B ako budúcim oprávneným z vecného
bremena,
za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške 18,- eur/m2
na dobu neurčitú,
-

v úseku od bytového domu na Ul. budovateľskej 8-22 po kotolňu Bauring budúci
oprávnený z vecného bremena písomne deklaruje umožnenie budúcej výstavby
miestnej obslužnej komunikácie a cyklotrasy v zmysle platného
územného
plánu mesta Komárno,

- budúci oprávnený z vecného bremena sa zaviaže, že úsek na parc.č. 5840 medzi
geodetickým bodmi 11104 a 11089 bude vedený v dostatočnej vzdialenosti /t.j.
min. 4 m/ od parc.č. 5839, aby nezasahoval do projektu budúceho prepojenia
Eötvösovej ul. s nadjazdom /návrh výstavby chodníka v tejto časti/,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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78/2019
uznesenie
na zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9 ods.2 písm a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľností vedených na LV č. 6434:
-

parcely reg. „C“ č. 5113/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 253 m2 ,
parcely reg. „C“ č. 5113/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2 ,
parcely reg. „C“ č. 5113/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1330 m2 ,
stavby so súp. č. 1604, materská škola, nachádzajúcej sa na p. reg. „C“ č.
5113/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 253 m2 ,

formou Obchodnej verejnej súťaže, po ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Komárno ako prenajímateľom a Reformovanou kresťanskou cirkvou
v Komárne ako nájomcom, zo dňa 29.10.2018,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s prípravou obchodnej verejnej súťaže
a zabezpečiť určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bode A/
znaleckým posudkom,
2. predložiť podmienky OVS na predaj nehnuteľností uvedených v bode A/ tohto
uznesenia návrh na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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79/2019
uznesenie
pozmeňujúci návrh FK a KÚPŽP a PRM na uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľností:
- parc. reg. „C“ č.1552 o výmere 968 m2, záhrada,
- parc. reg. „C“ č.1553/1 o výmere 3995 m2, zastavaná plocha,
- parc. reg. „C“ č. 1553/2 o výmere 36 m2, zastavaná plocha,
všetky vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže,
s vyvolávacou cenou podľa platnej BDÚ celkom 288.442,- eur, ktorá je zároveň
najnižším podaním, za nasledovné podmienky :
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, a správny poplatok za,
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí kupujúci,
- vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy,

B/

schvaľuje
v súlade s a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vyhlásenie na predaj:
- parc. reg. „C“ 1552 o výmere 968 m2, záhrada,
- parc. reg. „C“ 1553/1 o výmere 3995 m2, zastavaná plocha,
- parc. reg. „C“ č. 1553/2 o výmere 36 m2, zastavaná plocha,
všetky vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou celkom
288.442,- eur ktorá je zároveň najnižším podaním a v súlade s §9 ods.2 písm. b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky
obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu č.1 k tomuto uzneseniu,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Patrik Ruman, predseda,
Ing. Zoltán Bujna, člen,
MUDr. Anon Marek, člen,
Beáta Kmeťová, člen,
Mária Bakoš Vitál, člen,
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D/

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

E/

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

F/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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80/2019
uznesenie
k žiadosti Kajak & kanoe klubu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
1. žiadosť Kajak & kanoe klub Komárno, o.z., Župná 18, 94501 Komárno,
IČO: 00 609 153, zo dňa 13.12.2018 o zápočet investície do Strediska rýchlostnej
kanoistiky,
2. že rekonštrukcia Strediska rýchlostnej kanoistiky v Komárne bola vykonaná so
súhlasom vlastníka mesta Komárno č.j.: 69920/46925/OSM/2017, zo dňa
11.12.2017,
3. že rekonštrukcia bola realizovaná na základe Zmluvy o dielo č.0112/2017, zo dňa
19.12.2017 medzi zhotoviteľom TONEX, spol. s r.o. Komárno, Dunajské
nábrežie č.1152, Komárno a objednávateľom Kajak & kanoe klub Komárno,
o.z., za cenu diela s DPH : 63 173,23,- eur, podľa projektovej dokumentácie Ing.
Imricha Néveryho, Tajovského č.10, Komárno,

B/

schvaľuje
1. z poskytnutého ročného príspevku od mesta Komárno správcovi nehnuteľnosti
príspevkovej organizácii mesta Komárno COMORRA SERVIS, IČO: 44 191 758,
so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno vyčleniť v max. výške 51.000,- eur na
úhradu nákladov (úhrada za vodu, elektriku, plyn, upratovanie, stráženie objektu)
spojených s užívaním nehnuteľnosti prenajatej pre športový klub Kajak & kanoe
klub Komárno,
2. uzatvorenie dodatku č. 3 k nájomnej zmluve č. 96/2003-MPO zo dňa
13.02.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2005 pod č. 20791/9630/OSM/2005
a Dodatku č. 2 zo dňa 17.8.2016, ktorý sa predĺži doba nájmu do 31.12.2030,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
- zabezpečiť spracovanie návrhu a uzatvorenie dodatku č. 3 zmluvy o nájme v zmysle
bodu B/2. tohto uznesenia,
Termín: 15 dní od schválenia uznesenia.

a
Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa COMORRA SERVIS
- postupovať v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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81/2019
uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

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

zámer prenájmu nebytových priestorov v dome Zichyho paláca so súp.č. 1044 na
parc. registra „C“ č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno :
expozičné a výstavné priestory na poschodí s podlahovou plochou 510 m2,
pracovné priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 250 m2,
depozitárne priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 86 m2,
ostatné priestory, a to hygienické zariadenia, schodištia, chodby s podlahovou
plochou 544 m²,
spolu o výmere : 1390 m², na dobu určitú 5 rokov, s 3 mesačnou výpovednou
lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Podunajské múzeum
v Komárne, IČO : 36 102 881, so sídlom Palatínova ul. 13, 945 01 Komárno,
nakoľko na uvedené priestory od 01. mája 2014 je uzatvorená zmluva o výpožičke
do 30. apríla 2019, priestory boli rekonštruované z finančných prostriedkov múzea
a v priestoroch sa nachádzajú expozičné, výstavné, depozitárne a pracovné
priestory múzea,

2. nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, celkom 55.600,- eur/rok za nasledovných
podmienok:
- príjmy z nájomného mesto Komárno použije na opravu resp. rekonštrukciu hlavne
strechy a fasády budovy, v ktorej sa nachádzajú prenajaté priestory,
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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82/2019
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, parcely registra „C“ č. 7201/3 o výmere 28 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-33/2018, vedenej na
LV č. 11737 v k.ú. Komárno,
pre Ing. K. B., rodeného B. a pre PharmDr. Ch. B. G., rodenú G., obaja s trvalým
pobytom 811 07 Bratislava – Staré Mesto, ako prípad osobitného zreteľa
z dôvodu, že žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. reg. „C“ č. 7201/1 o výmere
432 m2, ostatná plocha , vedenej na LV č. 13472 a susedí s pozemkom, na ktorom
by žiadatelia chceli vybudovať parkoviská pre novostavbu polyfunkčného domu.
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 100 % z BDÚ, t.j. 54,40,- eur/m2, celkom
1.523,20,- eur,
za nasledovných podmienok:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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83/2019
uznesenie
k prenechaniu nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe Mestského kultúrneho
strediska Komárno do nájmu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer prenájmu nehnuteľnosti, budovy kultúrneho domu v Novej Stráži so súp.
č. 259 nachádzajúci sa na parc. registra „C“ č. 59 a pozemok parc. reg. „C“ č. 59
o výmere 702 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 2123 v k.ú. Nová Stráž
v správe Mestského kultúrneho strediska (ďalej len MsKS), IČO : 059994, so
sídlom Hradná č. 1, 945 01 Komárno, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárna, na dobu určitú, t.j. 25 rokov, pre Občianske združenie ÉS Polgári
Társulás, IČO : 42 043 158, so sídlom Nová Stráž Hlavná 34, 945 04 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov na obnovu kultúrneho domu, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave
a následne vykonať jeho obnovu, zabezpečenia nácvikov a predstavenia
ochotníckeho divadelného súboru ÉS SZINHÁZ a naďalej zabezpečovať aj
kultúrnu činnosť pre občanov Novej Stráže,
2. nájomné vo výške 270,- eur/mesiac, celkom 3.240,- eur/rok
za nasledovných podmienok :
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa
§ 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- nájomný vzťah so Slovenskou poštou a.s. na nebytový priestor v predmetnej
nehnuteľnosti ostane zachovaný,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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84/2019
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/19, 945 01 Komárno pre
A. F. a K. F., trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že sa s menovanými ukončí
nájom 2-izbového bytu na adrese Ul. mieru 10/15, 945 01 Komárno s písomnou
dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na
adrese Ul. gen. Klapku 4/19, 945 01 Komárno bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1
písm. j) VZN Mesta Komárna č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno v znení neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená na dobu určitú na dobu 1 rok,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia,
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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85/2019
uznesenie
k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2018 (správa tvorí prílohu uznesenia).

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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86/2019
uznesenie
na schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Komárno č. 1/2019.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie,
že bol zmenený a aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno
dodatkom č. 1/2019,

B/

schvaľuje
dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
- zabezpečiť realizáciu jednotlivých prioritných oblastí Dodatku Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019,
- zabezpečiť vyhotovenie realizačného plánu na rok 2019 v zmysle Dodatku
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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87/2019
uznesenie
na schválenie zriadenia sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci v meste Komárno“ a schválenie Zriaďovacej listiny sociálnej služby
„Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zriadenie sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v meste
Komárno“ od 01.04.2019,

B/

schvaľuje
zriaďovaciu listinu sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
v meste Komárno“,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
- vykonať všetky úkony a opatrenia v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.03.2019

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

58

Uznesenia podpísané primátorom dňa 01. februára 2019

UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 31. JANUÁRA 2019

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

88/2019
uznesenie
na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok
2019,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2019,
Termín: do 28. februára 2020.
2. zabezpečiť vyhotovenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2020.
Termín: do 28. februára 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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89/2019
uznesenie
k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4. Q 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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90/2019
uznesenie
k súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno, v súlade s uznesením MZ č. 1693/2018,

B/

schvaľuje
vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.1 v poradí:
-

C/

Palatínova (od mosta po Kúpeľnú ul. Obojstranne,
Petőfiho (okolo budovy divadla),
Lehárova (strana Danubius- ukončenie),
Nám. Kossutha (od Thalyho ulice smerom na Damjanichovu),
Pohraničná (na strane ZŠ),
Pohraničná (pred súdom),
Mieru (pred areálom školy),
Dunajské nábrežie (Od Lehárovej po Elektrárenskú, strana mesto),
Slnečná (Od Ul. práce po trstinovú),
Slnečná (od Trstinová -po 29. augusta),
Krížna (v MČ Nová Stráž),

ruší
uznesenie MZ č. 1693/2018,

D/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
-

zabezpečiť postupnú projektovú prípravu,
zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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91/2019
uznesenie
k zámeru výstavby kompostárne v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zámer výstavby kompostárne na pozemkoch parc. reg. “C“ č. 11786 druh orná pôda,
11785 druh zastavaná plocha, 10719 druh zastavaná plocha v k.ú. Komárno, vedenej
na LV č. 6434, ktorej investorom bude mesto Komárno,

B/

súhlasí
s financovaním stavby z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia so spoluúčasťou mesta Komárno z mestského rozpočtu,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť všetky úkony súvisiace s bodom A/ a B/.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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92/2019
uznesenie
k voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
volí
podpredsedov komisií mestského zastupiteľstva:
- finančná komisia – Ing. Marián Molnár,
- komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – JUDr. Štefan
Bende,
- komisia školstva a kultúry – Ing. Ján Vetter,
- komisia športu a mládeže – Róbert Mihalička,
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – MUDr. Anton Marek,
- komisia verejného poriadku a dopravy – Attila Farkas,
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – František Vas,
- komisia pre digitalizáciu a transparentnosť – Bc. Adrián Marcinkó.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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93/2019
uznesenie
k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
a členov komisií MsZ - neposlancov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov komisií
MsZ - neposlancov, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zverejniť Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na
webovom sídle mesta.
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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94/2019
uznesenie
k návrhu na odvolanie člena a menovanie nového člena Komisie pre otázky sociálne,
zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A ) odvoláva
na základe návrhu predsedu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne Mgr. Györgya Battu,
člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve v
Komárne JUDr. Leilu Baštrnákovú,
B ) volí
na návrh predsedu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom
zastupiteľstve v Komárne Mgr. Györgya Battu,
za člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve v
Komárne Mgr. Adrianu Lengyelovú,
C ) žiada
Mgr. Györgya Battu, predsedu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A) a B) tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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95/2019
uznesenie
k návrhu na odvolanie člena a menovanie nového člena Komisie pre medzinárodnú
spoluprácu a cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A ) odvoláva
na základe návrhu predsedu Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný
ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne Mgr. Ildikó Bauer
člena Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri Mestskom
zastupiteľstve v Komárne Jozefa Kölesa,
B ) volí
na návrh predsedu Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne Mgr. Ildikó Bauer
za člena Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch pri Mestskom
zastupiteľstve v Komárne Ing. Igora Stumpfa,
C ) žiada
Mgr. Ildikó Bauer, predsedu Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný
ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A) a B) tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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