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1114/2013 
uznesenie 

k návrhu na overovate ľov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Ing. Alžbeta Jágerská, 
- Mgr. Béla Keszegh. 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1115/2013 
uznesenie 

k návrhu programu 29. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 23. mája 2013 
v nasledovnom znení:  
 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
5. Žiadosť a návrhy v bytových veciach 
6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno  
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2013, ktorým 

sa mení a dopĺňa vzn mesta komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb  

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012 
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 

2012 
10. Správa o činnosti hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2012 
11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu  
12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
13. Riešenie rozpočtu komunálneho odboru na úseku opravy miestnych komunikácii 
14. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
15. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
16. Comorra Servis 
17. Rôzne 
18. Záver 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1116/2013 
 uznesenie 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 15.05.2013 
 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1117/2013 
  uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
zrušuje 
 
uznesenie č. 954/2012 – nakoľko projekt nebol úspešný 
uznesenie č. 966/2012 – z dôvodu nezáujmu zo strany žiadateľov 
uznesenie č. 1021/2013 - z dôvodu, že žiadateľka odmietla pridelený byt 
uznesenie č. 1065/2013 - z dôvodu, že žiadateľka odmietla pridelený byt 
uznesenie č. 1096/2013 – nakoľko žiadateľ stiahol svoju žiadosť 
 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1118/2013 
uznesenie 

k informatívnej správe o ukon čených kontrolách za uplynulé 
obdobie do 14.05.2013 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
1. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Informatívnu správu o nasledovných kontrolách: 
a) NFK č. 09/ÚHK/2012 - Kontrola odstránenia nedostatkov zistených nasledovnými následnými 
finančnými kontrolami od roku 2011 
b) NFK č. 13/ÚHK/2012 - Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne. 
c) NFK č. 11/ÚHK/2012 - Preskúmanie tvrdenia o poskytnutí benefitu v súvislosti s prevodom 
obchodného podielu spoločnosti COM-therm, spol. s.r.o. a možnosti získania uvedeného 
benefitu. 
 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 

           primátor mesta  
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           1119/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/4 v Komárne pre Tibora Pusztayho, trvale bytom 945 01 
Komárno, s tým že zmluva o 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 3 roky. 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 

           primátor mesta 
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1120/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/3 v Komárne pre Zuzanu Farkasovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 

           primátor mesta 
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1121/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/13 v Komárne pre Máriu Mezeiovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 roky, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 

           primátor mesta 
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1122/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/27 v Komárne pre Máriu Rafaelovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 roky. 
  
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 

            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2013 

 

UZNESENIE PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA  29.05.2013 

  
10 

1123/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/34 v Komárne pre Kristínu Hrabovskú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 roky, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1124/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/36 v Komárne pre Renátu Sárköziovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 roky, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1125/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/71 v Komárne pre Žanetu Lakatosovú, trvalým 
pobytom 945 01 Mesto Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 
roky, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1126/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/86 v Komárne pre Nikoletu Mészárosovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 3 roky, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1127/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/20 v Komárne pre Máriu Molnárovú, trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o 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 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1128/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
prideliť 2-izbový byt na adrese Palatínova ul. 44/1 v Komárne pre Henrietu Lakatosovú, trvale 
bytom 945 01 Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva 
o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov 
vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1129/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu po uplynutí výp ovednej lehoty 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, v súlade § 9 ods. 7 VZN Mesta 
Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi: Irena Jungová, trvalým pobytom 945 01 Komárno, a 
Ján Jung, trvalým pobytom 945 01 Komárno - nájom bytu Zimná ul. 5/16, Komárno - 1-izbový, 
ktorý v súlade s § 9 ods. 7 VZN uzatvorí dohodu o splnení dlhu v splátkach na zaplatenie 
nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí 
výpovednej lehoty a podá žiadosť o odkúpenie nájomného bytu po zaplatení celého nedoplatku, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 
spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, následne 
pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 9 ods. 7 VZN v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1130/2013  
uznesenie  

k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta  Komárno 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno (tvorí prílohu uznesenia) 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie realizačného plánu na rok 2013 

Termín: nasledujúce riadne zasadnutie MsZ  
 

C/ vyjadruje po ďakovanie 
 
organizácii Montarry n.o. Bratislava za aktívny prístup a pomoc pri spracovaní Komunitného 
plánu mesta Komárno na roky 2013-2015. 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1131/2013 
uznesenie  

k Záverečnému ú čtu a Výro čnej správe Mesta Komárno za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2012. 
 
B/ ukladá 
plnenie nasledovných nápravných opatrení: 
 
1. Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií dôsledne v súlade s 
platnou právnou úpravou. 

        Termín: priebežne na základe písomných poverení. 
 

2. Vypracovať konkrétny návrh správy majetku mesta v správe MsÚ Komárno, v správe 
príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj majetku v prenájme u mestských podnikov v 
zmysle nesplneného uznesenia č. 273/2011 zo septembra 2011. 

          Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.09.2013 
 

3. Vypracovať: 
a) informatívnu správu o realizovaní Koncepcie rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej 
energetiky za spolupráce správcov energetických zariadení a bytových fondov informáciu do 
mestského zastupiteľstva, 
b) vypracovať návrh na zníženie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody 
základných škôl a materských škôl 

Termín: predložiť návrh do zastupiteľstva v termíne do 31.07.2013 s termínom 
realizácie jednej ZŠ a jednej MŠ už v roku 2013. 

 
4. Riešiť spoločnosť VIATOR s.r.o. 

Termín: predložiť informatívnu správu do zastupiteľstva do 30.06.2013. 
 

5. Vykonať odstránenie všetkých nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, záväzkov a 
rozdielu majetku a záväzkov mesta Komárno podľa návrhu ústrednej inventarizačnej komisie. 

         Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.09.2013 
 

6. Zosúladiť podmienky verejného obstarávania na správu bytov vo vlastníctve mesta Komárno 
s VZN č. 18/2003 o predaji bytov vo vlastníctve Mesta Komárno oprávneným osobám v znení 
neskorších predpisov, s VZN č. 21/2003 VZN o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení 
neskorších predpisov. 

Termín: do 30.09.2013 
 

7. Zosúladiť VZN č. 20/2003 o Mestskom fonde rozvoja bývania s ustanoveniami zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
zároveň zosúladiť tvorbu a použitie fondu údržby a opráv s platnou právnou úpravou. 

Termín: do 30.09.2013 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 

             primátor mesta  
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1132/2013 
 uznesenie 

k Výro čnej správe a Závere čnému ú čtu Mesta Komárno za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
1. záverečný účet a výsledok hospodárenia Mesta Komárno za rok 2012 bez výhrad, 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10, ods. 3, písm. a), b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods. 6 vo výške – 113 089 eur 
 
 Bežné Kapitálové Spolu 

Príjmy 17 264 287,88 930 695,53 18 194 983,41 
Výdavky 16 456 655,76 1 851 416,54 18 308 072,30 
Rozdiel 807 632,12 -920 721,01 -113 088,89 

 
3. vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia príjmovými finančnými operáciami vo forme 
prijatých bankových úverov, 
 
4. rozdelenie prebytku bežného rozpočtu po odpočítaní platieb za návratné zdroje financovania 
a financovania kapitálových výdavkov z bežných príjmov, vo výške 38 657,47 eur, do 
peňažných fondov mesta nasledovne: 

- do rezervného fondu 3 865,75 eur 
- do fondu opráv a údržby 34 791,72 eur 

 
B/ berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10 ods. 3, písm. a), b), c) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: 
 

 Bežné Kapitálové Finan. operácie Spolu 
Príjmy 17 296 496,74 930 695,53 832 674,95 19 059 867,22 

Výdavky 16 456 655,76 1 851 416,54 655 558,91 18 963 631,21 
Rozdiel 839 840,98 -920 721,01 177 116,04 96 236,01 

 
2. výsledok hospodárenia Mesta Komárno ( aktuálny výsledok ) 
 
Účtovná trieda 5 15 419 971 
Účtovná trieda 6 15 211 762 
Po zdanení -208 277,48 
 
3. výročnú správu Mesta Komárno za rok 2012, 
 
4. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Komárno za rok 
2012, 
 
5. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2012, 
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6. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2012 
- rezervný fond   24 679,39 eur 
- investičný fond   169 144,40 eur 
- fond opráv a údržby  34 791,72 eur 
 

(Súvaha Mesta Komárno k 31. decembru 2012, Výkaz ziskov a strát Mesta Komárno 
k 31. decembru 2012, poznámky k účtovnej závierke Mesta Komárno zostavenej k 31. 
decembru 2012, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. decembru 2012, správa 
nezávislého audítora, správa hlavného kontrolóra mesta, hodnotenie plnenia 
programov mesta k 31. decembru 2012 tvorí prílohu uznesenia). 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1133/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Zariadenia pre S eniorov Komárno 
za rok 2012  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno za rok 2012 nasledovne: 
 
príjmy     1.230.655,44 eur, 
výdavky    1.230.655,44 eur, 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia je vyrovnaný 
 (zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1134/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúr neho strediska Komárno  
za rok 2012  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 

Komárno za rok 2012 nasledovne: 
 

- príjmy      325 247,69 eur, 
      - výdavky     325 228,77 eur, 
 

(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia), 
 
2. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno za 

rok 2012 nasledovne: 
 

- výnosy     363 797,88 eur, 
      - náklady     363 123,39 eur, 
      - hospodársky výsledok         +674,49 eur, 
 
3. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 nasledovne: 

     
navýšenie rezervného fondu o 674,49 eur v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o   
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1135/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS 
za rok 2012 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 
2012 nasledovne: 

- príjmy  1.126.598,- eur, 
- výdavky  1.118.159,- eur, 
 

(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia), 
 
2. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2012 
nasledovne: 

    Hlavná činnosť   Vedľajšia činnosť            Celkom 
- výnosy       1.241.003,31                 241.426,60         1.482.429,91 
- náklady       1.240.903,39                 304.450,08         1.545.353,47 
- hospodársky výsledok             99,92                          -63.023,48                       -62.923,56 
 
3. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - stratu 
vo výške 62 924,68 eur  (po zdanení) na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov. 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1136/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási 

Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 
2012 nasledovne 
príjmy celkom :  618.848 eur 
výdavky celkom :  618.848 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  79.738 eur 
výdavky celkom :  79.738 eur 
 
záväzky vo výške :           0 eur 
pohľadávky vo výške :         0 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1137/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za rok 2012 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  629.658 eur 
výdavky celkom :  629.658 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  98.413 eur 
výdavky celkom :  98.413 eur 
 
záväzky vo výške :  705,64 eur 
pohľadávky vo výške :   0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 
 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1138/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai M ór Magyar Tanítási 

Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom 
za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  584.476 eur 
výdavky celkom :  584.476 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  84.981 eur 
výdavky celkom :  84.981 eur 
 
záväzky vo výške :  2.606,55 eur 
pohľadávky vo výške :       0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 
 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1139/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Ul. pohrani čná 9, Komárno za 
rok 2012 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 
2012 nasledovne 
príjmy celkom :  238.980 eur 
výdavky celkom :  238.980 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  31.675 eur 
výdavky celkom :  31.675 eur 
 
záväzky vo výške :  2.993,16 eur 
pohľadávky vo výške :       0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1140/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2012 
nasledovne 
príjmy celkom :  753.240 eur 
výdavky celkom :  753.240 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  95.195 eur 
výdavky celkom :  95.195 eur 
 
záväzky vo výške :  4.676,22 eur 
pohľadávky vo výške :      0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1141/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Rozmarínová ul. 1, Komárno za 
rok 2012 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 
2012 nasledovne 
príjmy celkom :  533.692 eur 
výdavky celkom :  533.692 eur 
 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová 
ul. 1, Komárno za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  62.275 eur 
výdavky celkom :  62.275 eur 
 
záväzky vo výške :  846,34 eur 
pohľadávky vo výške :    0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1142/2013 
 uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umelec kej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – M ővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 20 12 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2012 nasledovne 
príjmy celkom :  530.061 eur 
výdavky celkom :  530.061 eur 
 
záväzky vo výške :             0 eur 
pohľadávky vo výške :           0 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vyrovnaný. 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1143/2013 
 uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku 
spolo čnosti CALOR, s r.o., za rok 2012 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
1. správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o., za rok 2012, 
2. účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o., za rok 2012, 
3. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o., za rok 2012, 
 
B/ schva ľuje 
 
1.  účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2012, 
2. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2012,  
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2012, 
účtovná závierka spoločnosti CALOR, s.r.o., za rok 2012 a správa dozornej rady spoločnosti 
CALOR, s.r.o., za rok 2012 tvorí prílohu uznesenia), 
3.   použitie čistého zisku v sume 8 890,45 eur nasledovne: 

a) 47,10 eur použiť na tvorbu rezervného fondu, 
b) 8 843,35 eur použiť na investičnú činnosť spoločnosti CALOR, s.r.o. v ďalšom období, 

 
C/ poveruje a splnomoc ňuje 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s r.o., v súlade s bodom A/ a B/ 
tohto uznesenia a ako náhradníka zástupcu primátora. 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 



UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2013 

 

UZNESENIE PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA  29.05.2013 

  
32 

1144/2013 
 uznesenie 

k výro čnej správe o činnosti spolo čnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
1. Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012, 
2. Účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012, 
3. Správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012, 
 
B/ schva ľuje 
 
1. Účtovnú závierku spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012, 
2. Správu dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012, 
3. použitie čistého zisku vo výške 384 eur na vyrovnanie straty minulých rokov, 
 
C/ poveruje a splnomoc ňuje 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 
zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s 
bodom A/ a B/ tohto uznesenia a ako náhradníka zástupcu primátora. 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1145/2013 
uznesenie  

k účtovnej závierke spolo čnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. za rok 2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 

1. finančno-ekonomickú analýzu činnosti spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. za rok 
2012, 

2. účtovnú závierku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. za rok 2012, 
 

B/ schva ľuje  
účtovnú závierku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. za rok 2012, 
 (finančno-ekonomická analýza činnosti spoločnosti COM- VARGAS, spol. s r.o., za rok 
2012 tvorí prílohu uznesenia), 
 

C/ schva ľuje  
odpredaj obchodného podielu Mesta Komárno v spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.  
spoločníkovi Jurajovi Vargovi za cenu zodpovedajúcu výške vkladu Mesta Komárno do 
spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., 
 

D/ schva ľuje a poveruje 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. predložiť návrh na vyplatenie podielu na zisku po zdanení vo výške 33% zisku pre 
spoločníka Mesto Komárno prevodom na účet mesta do 10 dní od schválenia 
vyplatenia podielu na zisku na valnom zhromaždení, 

2. predložiť ponuku spoločníkovi Jurajovi Vargovi na odpredaj obchodného podielu 
Mesta Komárno v spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.  za cenu zodpovedajúcu 
vkladu Mesta Komárno do spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., 

 
E/ poveruje a splnomoc ňuje 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
1. zastupovať mesto Komárno  na valnom zhromaždení spoločnosti COM-VARGAS, 

spol. s r.o. a ako náhradníka zástupcu primátora, 
2. zvolať do 15 dní valné zhromaždenie spoločnosti od schválenia tohto uznesenia. 

 
 

 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1146/2013 
 uznesenie 

k príprave na valné zhromaždenie spolo čnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna a. s. za rok 2012 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

1. výročnú správu za rok 2012, 
2. finančnú analýzu spoločnosti za rok 2012, 

a) rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2012, 
b) rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2012, 

3. stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 
    2012, 
 

B/  schva ľuje 
 

1. výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012, 
2. finančnú analýzu spoločnosti za rok 2012, 
3. použitie čistého zisku za rok 2012 v sume 2.738,- eur nasledovne: 

Mesto Komárno – vlastník 2.738,- eur - 100%, 
4. použitie čistého zisku za rok 2011 v sume 21.936,- eur nasledovne: 

Mesto Komárno – vlastník 21.936,- eur - 100%, 
5. uskutočnenie auditu za rok 2013 audítorom SISA auditing spol.s r.o., IČO: 31 330 
    258, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, licencia SKAU č. 18, 

 
C/  schva ľuje 

 
vysporiadanie komplexného nájomného (vodárenský majetok, budovy a stavby 
a štvrtinový podiel z nadobecného majetku) pre rok 2013 nasledovne: 
 

1. úhrada hotovosti pre Mesto Komárno v sume 265.551,35 eur, 
 
2. vytvorenie investičného rámca pre obnovu a rekonštrukciu vodárenského 

majetku v sume 266.391,49 eur, na základe nasledovného návrhu plánu 
investícií na rok 2014: 

 
 
ČOV Komárno:                    v eur 
- rekonštrukcia žeriavovej dráhy a drapáku štrku na ČS Váh   15000  
- rekonštrukcia budovy ČS Váh       80000  
- rekonštrukcia kobky trafa ČS Váh       30000  
- rekonštrukcia striech na objektoch kalového hospodárstva    25000  
- rekonštrukcia okapov objektov kalového hospodárstva    15000 
- rekonštrukcia prevádzkovej budovy ČOV              160000 
- náhradný vodný zdroj pre úžitkovú vodu      12000 
- prenos údajov na dispečing z ČS Dunaj      85000 
- generálna oprava čerpadla SSK 8 – ČS Váh     25000 
- kamerový systém na dovoz žumpových vôd na ČS Dunaj     8500 
- náhradný zdroj elektrickej energie na ČS Dunaj     15000 
- prerábka odberu elektrickej energie ČOV – dažďový a bezdažďový priebeh    150000 
- kontajnerové vozidlo – 2 x                 140000 
- vytvorenie prevádzkových priestorov v administratívnej budove ČOV  
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- pre pracovníkov prevádzky kanalizačná sieť              180000  
- rekonštrukcia skladov, garáží a vytvorenie prevádzkových priestorov pre 
  pracovníkov prevádzky vodovodná sieť.                240000 
- zabezpečenie inžinierskej činnosti k vyhotoveniu prístupovej cesty na ČOV 
  a k vyhotoveniu ohradenej manipulačnej spevnenej plochy pri vstupe na ČOV.   10000 
- zahájenie inv.akcie „Prístupová cesta na ČOV“.     350000 
- zahájenie inv.akcie „Ohradená spevnená manipulačná plocha  
   pri vstupe na ČOV“         125000 
 
 
Vodáreň Bene: 
- rekonštrukcia, resp. výmena chlórovne na ČS Bene/resp prechod na   
  dezinfekciu UV žiarením/         15000 
- generálna oprava omietky skladu a oprava omietky západnej časti  
  čerpacej stanice          80000 
- maliarske práce západnej časti ČS, sociálne miestnosti, šatne, chodba   15000 
- dokončiť nátery fasády ČS           5000 
- výmeny okien na ČS Bene (šatňa, velín)         3000 
- výmena okapov na objektoch skladov       15000 
- rekonštrukcia trafa na ČS Bene                 120000 
- rekonštrukcia trafa na AO         80000 
- náhradný zdroj elektrickej energie na AO       15000 
- čistenie  studní (odkaľovanie)        30000 
- nátery šácht studní            3000 
- krovinorez               550 
 
 
AB – E. B. Luká ča 25 
- rekonštrukcia centrálnej administratívnej budovy na E.B.Lukáča 25.  250000 
 
 
Kanaliza čná sie ť: 
- priemyselná kamera         80000 
- vložkovanie kanalizácie – ul. Lehára, Csokonaiho, Beıthyho, Gombaiho, 
  Vnútorná Okružná, Sústružnícka       750000 
- kontajnerové vozidlo – 2 x        140000 
- mobilné spojenie – kanalizačná sieť        15000 
- ČOV Marcelová – meranie prietoku vyčistenej vody      50000 
- ČOV Marcelová – výmena ochozov a schodísk     100000 
 
 
Vodovodná sie ť: 
- korelátor na lokalizáciu únikov vody       12000 
- utesnenie vodomernej šachty Malá Iža                  10000 
- oplotenie VZ Kava            5000 
- zosilovacia stanica Okoličná na Ostrove                120000 
- výmena vodovodu v časti Nový Majer – Okoličná na Ostrove             200000 
- výmena vodovodu na ul.  Erečská v obci Číčov                 70000 
- zokruhovanie koncových vodovodov         30000 
- oprava strechy a omietky na ČS Violín, Číčov-Trávnik, Mudroňovo  125000 
- maliarske práce na ČS Violín, Číčov – Trávnik         5000 
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D/ poveruje a splnomoc ňuje 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK-Vodárne a 
kanalizácie mesta Komárna a.s. v súlade s bodom A/ B/ a C/ tohto uznesenia a ako 
náhradníka zástupcu primátora. 

 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1147/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o zaradenie CV Č do siete škôl a školských zariadení 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
nesúhlasí 
 
so žiadosťou spoločnosti Dunafer s.r.o., ul. J. Tubu 26, 945 01 Komárno, IČO: 36554294, 
zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, vložka číslo: 14081/N o zaradenie 
Súkromného centra voľného času Olymp, Roľníckej školy 3486, Komárno do Siete škôl, 
školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania škôl, 
školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 
Slovenskej republiky. 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1148/2013 
 uznesenie 

k návrhu na schválenie investi čného zámeru – rekonštrukcia plochej strechy MŠ 
Vodná ul. 29, Komárno 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
1. investičný zámer – rekonštrukciu plochej strechy MŠ Vodná ul. 29, Komárno, 
2. čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2013 vo výške 95 000 eur z kapitálových výdavkov položka 700, oddiel 09.1. – Správa 
školských objektov na bežné výdavky program č. 6.2 – na rekonštrukciu plochej strechy MŠ 
Vodná ul. 29, Komárno, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 
postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 30. septembra 2013 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1149/2013 
 uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013 - nerozdelená rezerva 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013 o 
normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu nasledovne: 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai 
Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom zvýšenie vo výške 19.740,- eur, 
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno zvýšenie vo výške 24.566,- eur, 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – 
Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom zvýšenie vo výške 21.295,- eur, 
- Základná škola, Ul. pohraničná č.9, Komárno zvýšenie vo výške 8.274,- eur, 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai 
Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom zvýšenie vo výške 24.823,- eur, 
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno zvýšenie vo výške 18.874,- eur, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno a 
ukladá 
riadite ľom (-kám) základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2013 a do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2013, 
2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia. 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1150/2013 
uznesenie  

k návrhu poslanca PaedDr. Štefan Bende 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
vyjadruje svoje po ďakovanie  
 
sponzorom, organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom, ktorí pomáhali mestu pri 
organizácii a realizácii podujatí 22. Komárňanských dní. 

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1151/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o odpredaj pozemku 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
A/  konštatuje že, 
 
zámer predaja pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parcela registra „C“ č. 
11879/2 o výmere 1188 m2, záhrada, pre Ondreja Marosiho, a manželku Libušu Marosiovú, 
obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol  schválený uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne č. 1085/2013 zo dňa 11. apríla 2013 a zverejnený d ňa 22. apríla 
2013 na úradnej tabuli a na  internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ,  v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v znení neskorších predpisov. 
 
B/  schva ľuje 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného  zreteľa, z dôvodu, že 
žiadatelia pozemok užívajú ako záhradu na rodinnú rekreáciu dlhodobo od roku 1993, ktorý im 
bol pridelený do náhradného užívania rozhodnutím Pozemkového úradu Komárno č. 39/93 zo 
dňa 28.01.1993, pridelený pozemok počas rokov užívania zveľadili nanesením vrstvy úrodnej 
pôdy, oplotili na základe dočasného stavebného povolenia, realizovali parkovú a sadovú úpravu 
na vlastné náklady a tým zvýšili hodnotu pôdy a v prípade predaja pozemku inému záujemcovi 
žiadatelia by mohli požadovať od mesta náhradu za vynaložené investície, 
- predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parcela registra „C“ č. 11879/2 o 
výmere 1188 m2, záhrada, pre Ondreja Marosiho, a manželku Libušu Marosiovú, obaja trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 
 
2. kúpnu cenu vo výške 500,- eur, 
za nasledovnej podmienky : 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní 
odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 
- súčasne s kúpnou zmluvou bude podpísaná darovacia zmluva medzi Mestom Komárno a 
Ondrejom Marosim a manželkou Libušou Marosiovou, predmetom ktorej bude darovanie 
parcely reg. „E“ č. 3842 o výmere 7139 m2, orná pôda, vedená na LV 6549 v k.ú. Komárno vo 
vlastníctve Ondreja Marosiho a manželke v podiele 1/6 k celku, 
- všetky poplatky za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí Ondrej Marosi s 
manželkou, 
 
C/  žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komá rno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a návrhu darovacej zmluvy v zmysle 
bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1152/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 
  

zámer predaja pozemku, parcely registra „C“, č. 5927/25 o výmere 134 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete,  pre Ladislava Szabóa, a manželku Alžbetu 
Szabóovú, obaja  trvalým pobytom 945 01 Komárno do ich podielového spoluvlastníctva 
v rovnakom podiele ½  k celku, z toho prislúchajúca výmera pre každého kupujúceho je   
67 m2, bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 1086/2013 
zo dňa 11. apríla 2013 a zverejnený d ňa 22. apríla 2013 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, 
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.  
           

B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je susediaci s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľov, pozemok je oplotený minimálne 20 rokov a  aj predchádzajúci 
vlastník užíval predmetný pozemok podobne, 
-   predaj pozemku, parcely registra „C“, č. 5927/25 o výmere 134 m2, ostatná 

plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, pre Ladislava Szabóa, a manželku 
Alžbetu Szabóovú, obaja  trvalým pobytom 945 01 Komárno do ich podielového 
spoluvlastníctva v rovnakom podiele ½  k celku, z toho prislúchajúca výmera pre 
každého kupujúceho je   67 m2,   

 
2. za cenu pod ľa BDÚ  vo výške 35,10 eur/m 2, celkom 4.703,40 eur  

 
za nasledovnej podmienky : 

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zmluvy o zriadení 
vecného bremena platia kupujúci. 
 

C/        žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mest a Komárno  
 
 zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 

uznesenia 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 



UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2013 

 

UZNESENIE PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA  29.05.2013 

  
43 

1153/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 
zámer predaja nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako kotolňa so súpisným 
číslom 4626 na pozemku parcely reg. „C“ č. 2458, a pozemok parcela reg. „C“ č. 2458 o výmere 
28 m2, zastavaná plocha, pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s vyučovacím jazykom 
maďarským, MARIANUM Magyar Tannyelvő Egyházi Iskolaközpont, IČO : 42 040 655, so 
sídlom Ul. bisk. Királya 30, 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne č. 1089/2013 zo dňa 11. apríla 2013 a zverejnený d ňa 22. apríla 
2013 na úradnej tabuli a na internetovej stránke me sta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zák ona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
 
B/ schva ľuje 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného  zrete ľa, z dôvodu, že 
kotolňa so súpisným číslom 4626 na pozemku parc. reg. „C“ č. 2458 a pozemok parcely reg. 
„C“ č. 2458 o výmere 28 m2, zastavaná plocha, zabezpečuje vykurovanie telocvične vo 
vlastníctve žiadateľa Spojenej  cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom 
maďarským, MARIANUM Magyar Tannyelvő Egyházi Iskolaközpont,  
- predaj nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako kotolňa so súpisným číslom 
4626 na pozemku parcely reg. „C“ č. 2458, a pozemok parcela reg. „C“ č. 2458 o výmere 28 
m2, zastavaná plocha, pre Spojenú cirkevnú  školu MARIANUM s vyučovacím jazykom 
maďarským, MARIANUM Magyar Tannyelvő Egyházi Iskolaközpont, IČO : 42 040 655, so 
sídlom Ul. bisk. Királya 30, 945 01 Komárno, 
 
2. kúpnu cenu podľa Znaleckého posudku Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 6/2013 zo dňa 
28.01.2013 zaokrúhlene za 2.130,- eur, 
 
za nasledovnej podmienky: 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní 
odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 
C/ žiada MUDr. Antona Mareka primátora mesta Komárn o 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1154/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o nájme nebytových priestorov 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že   
 

zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 304,75 m2 v budove 
Zdravcentra v Komárne so s.č. 799 na parcele registra „C“  č. 136, vedeného na 
LV 6752 v k.ú. Komárno pre Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave,  IČO 
00 397 687, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, na dobu určitú, 2 roky, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, bol schválený uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne č. 1093/2013 zo dňa 11. apríla 2013 a zverejnený 
dňa 22.04.2013 na úradnej tabuli a na internetovej st ránke mesta, ktoré 
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)  
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov.  

 
B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca 
nebytové priestory užíva od roku 2005 pre účely výučby,    
- prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 304,75 m2 v budove 

Zdravcentra v Komárne so s.č. 799 na parcele registra „C“  č. 136, vedeného na 
LV 6752 v k.ú. Komárno pre Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave,     IČO 
00 397 687, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, na dobu určitú,        2 roky, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
2. nájomné vo výške  8,30 eur/m2/rok 
za nasledovnej podmienky : 
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia 

návrhu zmluvy o nájme,  
 

C/        žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu 
B/ tohto uznesenia, 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1155/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o nájme nebytových priestorov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 
zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 52 m2 v dome Zichyho paláca v 
Komárne so s.č. 1044 na p. č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Attilu Klindu, 
podnikateľ obchodným menom Attila Klinda - ATEX, IČO : 14 146 487, miesto podnikania, 
Palatínova ulica 18, 945 01 Komárno, evidovaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu 
Komárno, Číslo živnostenského registra : 401 – 4698, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 
1094/2013 zo dňa 11. apríla 2013 a zverejnený d ňa 22.04.2013 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 
9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
 
B/ schva ľuje 
 
v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca nebytové 
priestory užíva na prevádzkovanie obchodu s textilom a módnymi doplnkami od roku 1992, 
ktoré nájomcovia na vlastné náklady dali do prevádzky schopného stavu. Vzhľadom na 
pretrvávajúcu hospodársku krízu v Zichyho paláci väčšina pôvodných nájomcov ukončilo 
činnosť, na okolité nebytové priestory bola viackrát vyhlásená obchodná verejná súťaž avšak 
neúspešne, preto je aj v záujme mesta, aby v historickej časti v strede mesta sa zachovali 
podniky slúžiace širokej verejnosti, 
- prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 52 m2 v dome Zichyho paláca v 
Komárne so s.č. 1044 na p. č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Attilu Klindu, 
podnikateľ obchodným menom Attila Klinda - ATEX, IČO : 14 146 487, miesto podnikania, 
Palatínova ulica 18, 945 01 Komárno, evidovaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu 
Komárno, Číslo živnostenského registra : 401 – 4698, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, 2. nájomné od uzatvorenia zmluvy o nájme do 31.12. 2013 vo výške  45,- 
eur/m2/rok a od 1.1.2014 do uplynutia 5 ročnej doby nájmu bude nájomné vo výške 50,- 
eur/m2/rok, za nasledovných podmienok : 
- súčasne s nájomnou zmluvou bude podpísaný aj nový splátkový kalendár na doterajší 
nedoplatok nájomcu na nájomnom, 
- v prípade ak nájomca nebude platiť nájomné prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť s 
okamžitou platnosťou, 
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
zmluvy o nájme. 
 
C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia, 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1156/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o zámenu nehnute ľností 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 
zámer zámeny nehnuteľností, medzi Mestom Komárno a spoločnosťou LAFER s.r.o., so sídlom 
Zlievarenská 32, 945 01 Komárno, bez finančného vyporiadania uvedených v bode B/ tohto 
uznesenia bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 1095/2013 zo 
dňa 11. apríla 2013 a zverejnený d ňa 22.04.2013 na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov, 
 
B/ schva ľuje 
 
- podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, na schválenie ktorého je 3/5 
väčšina všetkých poslancov, zámenu nehnuteľností, bez finan čného vyrovnania , medzi 
Mestom Komárno a spoločnosťou LAFER s.r.o., so sídlom Zlievarenská 32, 945 01 Komárno, z 
dôvodu zabezpečenia vyššieho štandardu bývania v bytovom dome Comorra PARK vo 
vlastníctve spoločnosti LAFER s.r.o., nasledovne : 
- LAFER s.r.o., so sídlom Zlievarenská 32, 945 01 Komárno, zamení novovytvorenú parcelu 
registra „C“ č. 6442/54 výmere 385 m2, zastavaná plocha, vytvorenú geometrickým plánom č. 
35974672-270/2012 zo dňa 14.12.2012 z parcely registra „C“ č. 6442/10 a z parcely registra „C“ 
č. 6442/50, vedenej na LV 8722 v k.ú. Komárno vo vlastníctve žiadateľa, v hodnote 8.974,- 
eur,  stanovenej znaleckým posudkom, 
- Mesto Komárno zamení novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 6442/52 o výmere 234 m2, 
zastavaná plocha a novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 6442/53 o výmere 151 m², zastavaná 
plocha, vytvorenú geometrickým plánom č. 35974672-270/2012 zo dňa 14.12.2012 z parcely 
registra „C“ č. 6442/27, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku 
stanovenú znaleckým posudkom v hodnote 8.974,- eur , 
za nasledovných podmienok : 
- viazanosť návrhu zámennej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zámennej zmluvy, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí spoločnosť LAFER s.r.o., 
so sídlom Zlievarenská 32, 945 01 Komárno 
 
C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zámennej zmluvy podľa bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1157/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou obchodnej verejnej súťaže, zámer prenájmu nebytového priestoru s 
podlahovou plochou 39,47 m2 so súp.č. 1390 na parc. registra „C“ č. 5820, vedeného na LV 
8581 v k.ú. Komárno, s výnimkou prevádzkovania pohostinstva a herne, s vyvolávacou cenou 
najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú 
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne 
nájomné vo výške 20,- eur/m2/rok , ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú, 5 
rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nasledovných podmienok : 
 

- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9, ods. 9 zákona NR 
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 
 

B/ schva ľuje 
 
v súlade s § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru s 
podlahovou plochou 39,47 m2 so súp.č. 1390 na parc. registra „C“ č. 5820, vedeného na LV 
8581 v k.ú. Komárno, s výnimkou prevádzkovania pohostinstva a herne, s vyvolávacou cenou 
najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú 
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne 
nájomné vo výške 20,- eur/m2/rok,  ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú, 5 
rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
 
C/ schva ľuje 
 
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných návrhov v 
zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
Ing. Dubány Imrich, 
JUDr. Kanthová Mária,  
PaedDr. Bende Štefan,  
Komáromyová Alžbeta,  
Gerencsériová Adriana, 

 
D/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne 
 
1. Zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na internetovej 
stránke mesta a v regionálnej tlači, 
2. Zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia na 
úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
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E/ žiada primátora 
 
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 
 
F/ žiada primátora 
 
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 o nájme na základe výsledkov obchodnej verejnej 
súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne. 

Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1158/2013 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena   
 

 
A/ schva ľuje 
 

- v súlade s § 50a Občianskeho zákonníka  uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj parcely registra „C“ č. 128/28 o výmere 26 m2, zastavaná plocha a parcely 
registra „C“ č. 128/29 o výmere 98 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráž, pre Máriu Kériovú, trvalým bytom 945 04 Nová Stráž a Jána Nagya, 
trvalým bytom 946 12 Zlatná na Ostrove,  za nasledovných podmienok: 

- kúpna cenu je stanovená vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 14,- eur/m 2, 
celkom 1736,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad  o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane pri ľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím t vorí neoddelite ľný 
celok so stavbou “ 

- budúci kupujúci sa zaväzuje, že do 1 roka odo dňa podpisu zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve zaplatí kúpnu cenu budúcemu predávajúcemu,  

- budúci predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie s budúcim kupujúcim do     
90 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celej výške, 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je 30 dní od 
doručenie návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

 
B/        žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 

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

      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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 1159/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
A/  schva ľuje 
 

1. v súlade § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko zámerom 
neziskovej organizácie Stará pevnosť, n.o.Komárno je komplexná rekonštrukcia 
časti objektu kasárenskej budovy s cieľom vytvoriť hodnotný kultúrno-spoločenský 
stánok v kombinácii so záchranou kultúrneho dedičstva a zlepšenia kvality života 
obyvateľov mesta, čo je aj záujmom mesta, nakoľko iným spôsobom resp. 
z vlastných zdrojov nedokáže zabezpečiť zachovanie stavu a zhodnotenie tejto 
kultúrnej pamiatky,  

 
-  zámer uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových priestorov, časti kasárenskej 

budovy Novej pevnosti v Komárne „Stredný rizalit“ s celkovou podlahovou 
plochou 943,8 m2 ( I. nadzemné podlažie 458,2 m2 a II. nadzemné podlažie 485,6 
m2), vedeného na LV 6434 ako ostatný objekt so s. č. 3703 na parcele registra 
„C“ č. 1818/11 o výmere 10842 m2, zastavaná plocha, pre Stará pevnosť 
Komárno n.o., so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno,  IČO : 42 052 
238, organizácia zaregistrovaná dňa 11.09.2006 na Krajskom úrade v Nitre pod 
č. VVS/NO-31/2006 na určitý čas 35 rokov, a počíta sa odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia,   

 
2. nájomné vo výške 14.157,- eur/rok, za nasledovných podmienok: 
 

- vynaložené náklady na rekonštrukčné práce, v maximálnej výške 495.495,- eur 
sú započítateľné s nájomným,  

- predpokladaná výška nákladov na rekonštrukčné práce a samotný rozsah 
rekonštrukčných prác  musí byť vopred odsúhlasený prenajímateľom, 

- ak výška vopred odsúhlasených nákladov na rekonštrukciu  prevýši výšku 
nájomného za 35 rokov, nájomný vzťah sa dodatkom k zmluve predĺži na ďalšie 
obdobie, ktorým sa vykryjú preinvestované  náklady prevyšujúce 495.495,- eur. 

- postupovať v súlade so zákonom číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu 

- rekonštrukčné práce nájomca vykoná v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového 
úradu Nitra číslo NR-07/2621-2/11622/THT zo dňa 14. decembra 2007, 
vydaného k zámeru komplexnej pamiatkovej obnovy NKP – Protiturecká 
pevnosť, 

- náklady na vykonanie architektonicko-historických, urbanisticko-historických 
a archeologických výskumov a ďalších povinností vyplývajúcich z uvedeného 
Rozhodnutia pamiatkového úradu Nitra znáša nájomník, 

- náklady súvisiace s bezpečnostným zabezpečením prenajatej časti počas stavby 
a prenájmu znáša nájomník, 

- napojenie na inžinierske siete vybuduje nájomník z vlastných nákladov, 
  -  mesto zverejní svoj zámer prenájmu predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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B/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v súlade so Zásadami o pravidlách prenájmu 

objektov Ústrednej pevnosti v majetku mesta Komárno, schválenými uznesením MZ 
číslo 1864/2010 zo dňa 24. júna 2010 v znení dodatku číslo 1 schváleného 5. 
novembra 2010 a v zmysle bodu A tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh uznesenia o schválení zmluvy o nájme.  

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1160/2013 
 uznesenie 

 k žiadosti o výpoži čku pozemku 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje 
          

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 336 m2 z parcely registra „C“ č. 
7031 o výmere 3631 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za 
účelom vybudovania Street Workout Parku, t.j. „fitnessparku“ so športovými zariadeniami 
pre dospelých zo železných konštrukcií na vlastné náklady vypožičiavateľa v súlade 
s platnými normami v SR a vo všetkých krajinách EU, na dobu určitú, na 2 roky, pre 
občianske združenie NS-WORKOUT, IČO : 42333580, so sídlom Generála  Klapku č. 
60/31, 945 01 Komárno, zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR pod č.  VVS/1-900/90-
410 25, za nasledovných podmienok:  
 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že „fitnesspark“ bude vybudovaný podľa posudku 
o mechanickej odolnosti a stability podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a spoľahlivosti autorizovaným stavebným inžinierom a podľa STN EN 1176-1 
o všeobecných bezpečnostných požiadavkách a skúšobných metódach, 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že „fitnesspark“  po vybudovaní sprístupní až po udelení 
inšpekčnej správy certifikátu k namontovaným zariadeniam certifikovanou spoločnosťou 
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. inšpektorom STR podľa nariadenia vlády    č. 349/2010 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na 
prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že „fitnesspark“ bude sprístupnený širokej verejnosti  
bezplatne, 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že predmet výpožičky bude udržiavať na vlastné náklady, 
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky odovzdá 

bezplatne do vlastníctva mesta, 
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy  

o výpožičke. 
 
B/ žiada primátora  

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1161/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku   
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 
  
 žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra „C“ č. 9110/1 na ktorom sa nachádza 

rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov a pozemok - novovytvorená parcela registra „C“ č. 
9110/4 o výmere 112 m2, zastavaná plocha, ktorá v zmysle  geometrického plánu č. 
44538359-46/2013 je vytvorená z parcely registra „E“ č. 2749/1 o výmere 76 m2, 
zastavaná plocha, označený ako diel č. 1,  a  z parcely registra „E“ č. 2750 o výmere 41 
m2, ostatná plocha, označený ako diel č. 2 o výmere 36 m2, ktoré sú vedené na LV č. 
11737 v k.ú. Komárno - je od roku 1986 oplotený k pozemku rodinného domu a so 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,    

          
B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou) predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 9110/4 
o výmere 112 m 2, zastavaná plocha, ktorá v zmysle  geometrického p lánu č. 
44538359-46/2013 je vytvorená z parcely registra „E “ č. 2749/1 o výmere 76 m 2, 
zastavaná plocha, ozna čený ako diel č. 1,  a  z parcely registra „E“ č. 2750 
o výmere 41 m 2, ostatná plocha, ozna čený ako  diel č. 2 o výmere 36 m 2, ktoré 
sú vedené na LV č. 11737 v k.ú. Komárno, pre: Ing. Pavel Radzo, a manželka Ing. 
Helena Radzová, obaja trvalým bytom 945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 15,- eur/m 2, celkom   

1 680,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad  o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane pri ľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím t vorí 
neoddelite ľný celok so stavbou “, 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 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 



UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2013 

 

UZNESENIE PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA  29.05.2013 

  
54 

1162/2013 
 uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schva ľuje 
 
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, pre Tibora Báriho, a manželku 
Irmu Báriovú, obaja trvalým bytom 945 01 Komárno, nakoľko pozemok sa nachádza pred 
nehnuteľnosťou v ich vlastníctve a jeho kúpou by vyrovnali pouličnú čiaru, a nie je vhodný na 
samostatné využívanie iným záujemcom, 
- zámer predaja diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 4083 o výmere 240 m2, zastavaná plocha 
vytvorenej geometrickým plánom č. 44198108-13/2013 z parcely registra „C“ č. 4093 o výmere 
7 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno. 
 
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ vo výške 37,80 eur/m2, celkom 264,60 eur, za 
nasledovných podmienok : 
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, 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 kúpnej zmluvy. 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1163/2013 
 uznesenie 

k odňatiu majetku zo správy 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, uznesením č. 1084/B/2013 zo dňa 11. apríla 2013 schválilo 
prenájom nehnuteľnosti – domu (kino TATRA) so súp.č. 1148 na parcele registra „C“ č. 1863, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú, 20 rokov, s trojmesačnou výpovednou 
lehotou pre Baltazára Ryšavého – Boldi, IČO : 40 175 111, Miesto podnikania : 946 02 Čalovec 
43 za podmienok uvedených v uznesení č. 1084/B/2013 
 
B/ schva ľuje 
 
odňatie majetku Mesta Komárno, zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska 
Komárno, sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno, 
- domu (kino TATRA) so súp.č. 1148 na parcele registra „C“ č. 1863, vedeného na LV 6434 v 
k.ú. Komárno, v súlade s § 15 VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov, dňom podpisu protokolu o odňatí zo správy. 
 
C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie protokolu o odňatí majetku Mesta Komárno v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1164/2013 
 uznesenie 

k správe odbornej komisie zo d ňa  14. februára 2013 
na vyhodnotenie priameho predaja pozemku parcely re gistra „C“ č. 2501/4 o výmere 16 

m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno v zmysle uznesenia   MZ č. 895/2012  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu odbornej komisie zo dňa  14. februára 2013, na vyhodnotenie priameho predaja 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno, v súlade s uverejneným zámerom  : 
 

- na predaj nehnute ľnosti, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2501/4 o výmere 16 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 32414013-5/12 z parcely 
registra „C“ č. 2501/1 o výmere 3048 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, najmenej za cenu vo výške 1 223,- eur, 

 
B/ konštatuje, že  
 

v zmysle uznesenia MZ č. 895/2012 zo dňa 13.11.2012 Mesto Komárno zverejnilo 
zámer predať pozemok, novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 2501/4 o výmere       16 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 32414013-5/12 z parcely 
registra „C“ č. 2501/1 o výmere 3048 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, najmenej za cenu podľa BDÚ, 76,48 eur/m2, celkom 1 223,- eur priamym 
predajom. Oznámenie o zámere bolo publikované na úradných tabuliach mesta, 
v regionálnej tlači a na internetovej stránke mesta. Lehota na predkladanie ponúk bola 
určená do 01.02.2013 do 12,00 hod. Do určeného termínu bola podaná celkom 1 
cenová ponuka, ktorá nesplnila všetky podmienky priameho predaja. 
Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom znalca Ing. Ľudovíta 
Šagáta, č.45/2012 zo dňa 22.12.2012 zaokrúhlene vo výške 1 030,- eur. 

 
C/ schva ľuje 

 
1. v súlade s § 9a, ods.1  písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov (priamy predaj),  
- zámer priameho predaja pozemku parcely registra nov ovytvorenej parcely 

registra „C“ č. 2501/4 o výmere 16 m 2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým 
plánom č. 32414013-5/12 z parcely registra „C“ č. 2501/1 o výmere 3048 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,  najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku minimálne pod ľa BDÚ 76,48 eur/m 2, celkom  1 223,- eur   
 
za nasledovnej  podmienky : 
-   mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods.5 zákona NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

D/ žiada  
MUDr. Antona Mareka,  primátora mesta Komárno 

 
1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 

neúspešnému uchádzačovi, 
          Termín: 15 dní od schválenia uznesenia 
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2. zabezpečiť  zverejnenie zámeru  v  zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 
      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

          
3. vyhodnotenie cenových ponúk predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva  na 

rozhodnutie vo veci predaja, 
                                Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva  

          
4. zabezpečiť zaslanie oznámenia o uznesení mestského zastupiteľstva vo veci predaja 

všetkým záujemcom.    
            Termín: 30 dní od schválenia  uznesenia vo veci predaja 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1165/2013 
uznesenie 

k návrhu na ú časť mesta Komárno v projekte 
„Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “  kód: OP IS-2013/1.2/05 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
  
 predložený informatívny materiál o projekte „Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “, 

kód projektu OPIS-2013/1.2/05, 
 
B/  konštatuje, že  
 

1. mesto Komárno ako žiadateľ spĺňa kritériá na podanie žiadosti: 
- právna forma:  Obec,  podľa  zák.  č.  369/1990  Z.z.  o obecnom  zriadení  v 

znení neskorších  predpisov  (mimo  obce  z územia  Bratislavského 
samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov, 

- počet obyvateľov:  Mesto,  resp.  obec,  ktorého  počet  obyvateľov  za  rok  2011  
presiahol hranicu 20 000, 

2. termín uzávierky výzvy je do 18.07.2013, 
3. vlastné zdroje tvoria 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených 

žiadateľom. 
 
C/ schva ľuje 

 
1. realizáciu projektu „Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “, kód projektu OPIS-

2013/1.2/05, mestom Komárno, 
2. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt stanovených žiadateľom z vlastných zdrojov, ktorých výška bude stanovená 
po vypracovaní projektovej dokumentácie, do max. výšky 75 000 €, splatná v roku 
2014, a bude zapracovaná do rozpočtu roka 2014, 

3. zabezpečenie výdavkov spojených s prevádzkou systému na dobu najmenej 5 rokov 
od zavedenia systému, 

 
D/   žiada 

 MUDr. Antona Mareka primátora mesta Komárno 
 
po vyhotovení projektovej dokumentácie predložiť Mestskému zastupiteľstvu model 
financovania projektu. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1166/2013 
uznesenie 

k návrhu na zmeny v rámci položiek kapitálových výd avkov rozpo čtu mesta Komárno na 
rok 2013 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
Zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2013, posuny v rámci položiek kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
Por.č. Oddiel Položka Kód  Názov Schválené Zmena Upravené 
3. 06.2.0. 700 52 Rekonštrukcia signaliz. zariadenia 19 279 -9 100 10 179 

09.1.1. 716 52 Projekt rekonštr.MŠ Lodná 3 176 -3 000 176 4. 
09.1.1. 700 52 Rekonštrukcia MŠ Lodná 41 000 +3 000 44 000 
06.2.0. 700 52 Projekt vybud.verejn,osvetlenia Harčáš 4 300 -3 000 1 300 6. 
06.2.0. 700 52 Vybudovanie verejného osvetlenia Harčáš 27 234 -3 000 24 234 

8. 09.6.0.1 700 52 Rekonštr. jedální-výmena vzduchotechniky 26 475 -20 000 6 475 
12. 04.5.1. 700 52 Aktualizácia projektu MK–Ul.priateľstva 5 000 +4 500 9 500 
13. 01.1.1.6 700 52 Majetkové vysporiadanie pozemkov 9 500 - 4 500 5 000 
14. 06.2.0 700 52 Zmena: Eötvösova ul. - PD a realizácia 

prepojenia so št.cestou I/63 a chodníka pred 
budovou Wigwam. 

60 000 +58 650 118 650 

16. 06.2.0. 700 52 Detské ihrisko- rekonštrukcia Anglia park 24 500 - 500 24 000 
18. 09.1.1. 700 52 MŠ Vodná Projekta a statický posudok 1 000 - 1 000 0 
23. 04.5.1. 700 52 Projekt prepojenia Hviezdoslavova ul. - Ul. 

Budovateľská 
7 500 -3000 4500 

 04.6.1 700 52 Prepojenie ulíc Hviezdoslav-Budovateľská 79000 +3000 82000 
24. 06.4.0. 700 52 Verejné osvetlenie – Ul.roľníckej školy 28 500 - 3 500 25 000 
25. 06.2.0. 700 52 Zmena: PD na zakrytie zimného štadióna 

(nie štúdia) 
11 844 - 1 850 9 994 

26. 06.2.0. 700 52 Rekonštrukcia chodníkov- Ul.pohraničná 32 000 -7 500   24 500 
27.  06 2 0. 700 52 Krytý bazén –term.kúpalisko - štúdia 25 000  - 15 000 10 000 
29. 06.2.0. 700 52 Premiestnenie viacúčelového ihriska 3 200 - 200 3 000 
40. 04.5.1. 700 52 Spomaľovacie prahy na platanovej aleji 0 +6000 6 000 
1-40.    Medzisúčet-kryté príjmami 2 346 312 0 2 346 312 

 
B/ žiada primátora 
 
- premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno na rok 
2013 po obdržaní súhlasného stanoviska bánk, ktoré poskytli úvery ako zdroje čerpania  
predmetných položiek.  

Termín: 15.jún 2013 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1167/2013 
 uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na predaj nehnute ľnosti 
vo vlastníctve Mesta Komárno 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09. mája 2013 na 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na predaj pozemku v Novej Osade, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako 
parcela registra „C“ č. 9919/18 o výmere 398 m2, záhrada,  s vyvolávacou cenou vo 
výške    2.100,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,  

     Uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 1034/2013 zo d ňa 14. 
februára 2013 bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnute ľnosti vo 
vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej  súťaže pod ľa ust. § 9a 
ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 

B/    schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 1  písm. a/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (obchodná verejná súťaž) a  s výsledkom vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09. mája 2013: 
 
- predaj pozemku  vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ č. 

9919/18 o výmere 398 m2, záhrada,  pre Ing. Anitu Kisovú, trvalým pobytom 945 01 
Komárno, 

              
 2.    kúpnu cenu 2.100,- eur,  ktorá bola najvyšší m podaním, 

        
za nasledovných podmienok: 
-  lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o schválení predaja Mestským zastupiteľstvom v Komárne,  
-   viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celej 

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

 
C/   žiada primátora 
 

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny víťazovi obchodnej 
verejnej súťaže podľa bodu B/ tohto uznesenia 

   Termín: ihneď po schválení uznesenia 
  

2.  zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy pre víťaza verejnej súťaže podľa bodu B/ tohto 
uznesenia 

Termín: 30 dní od zaplatenia  kúpnej ceny v celej výške 
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D/   schva ľuje 
 

odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 09. mája 2013 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri 
prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 
Komárno“ nasledovne: 
 
JUDr. Štefan Bende, predseda komisie      20,- eur 
Ing. Gabriel Dékány, člen komisie       20,- eur 
Alžbeta Komáromyová, člen komisie   20 ,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen komisie   20,- eur 
 
 
         Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1168/2013 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na prenájom 
nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Komárno 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09. mája 2013 na 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nehnuteľnosti : 
 
- nebytového priestoru s podlahovou plochou 74 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu so 
súp.č. 142 na p.č. 1846/2, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou 
nájomného vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu 
určitú, 5 rokov. 

 

B/   konštatuje 
 

že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1040/2013 zo dňa 14. februára 2013 
do určeného termínu, t.j. do 05. apríla 2013 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno 
neboli podané žiadne súťažné návrhy. 

 
C/        schva ľuje 

 
odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09. mája 2013 
 
JUDr. Mária Kanthová, predseda   20,- eur 
Mgr. György Batta, člen      20,- eur 
JUDr. Vojtech Novák, člen     20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen    20,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen    20,- eur 

 
   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
D/   schva ľuje 

 
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 1040/A,B,C,D,E/2013 zo dňa 14. februára 2013, v prípade 
podania novej žiadosti na prenájom priestorov 
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E/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže v 

zmysle bodu D/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od podania novej žiadosti o prenájom predmetnej nehnuteľnosti  

 
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne. 
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

 
 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 

 
 


