UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1481/2014
uznesenie
k návrhu overovateĐov
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
urþuje
dvoch overovateĐov 35. zasadnutia Mestského zastupiteĐstva v Komárne nasledovne:
-

Ing. Gabriel Dékány,
JUDr. Štefan Bende.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1482/2014
uznesenie
k návrhu programu 35. zasadnutia Mestského zastupiteĐstva v Komárne
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
schvaĐuje
program 35. zasadnutia Mestského zastupiteĐstva v Komárne konaného dĖa 20. februára 2014
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Interpelácie
Urþenie termínu mimoriadneho zasadnutia MZ – poslanecký návrh PhDr. Juraja Baþu
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na vyhlásenie voĐby hlavného kontrolóra Mesta Komárno
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna þ. o spôsobe náhradného
zásobovania s vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodĖovaní obsahu žúmp na
území mesta Komárno
7. Žiadosti a návrhy vo finanþných veciach
8. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
9. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
10. Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej
budovy Novej pevnosti v Komárne"
11. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 1.
marca 2014 do 31.decembra 2014
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno þ…./2014 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných mestom
13. Návrh na voĐbu prísediacich pre okresný súd
14. Informatívna správa o kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
15. Súhrnná správa o kontrolnej þinnosti a stave vybavovania sĢažností a petícií v
podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2013
16. Informatívna správa o kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
17. DoplĖujúca správa k správe hlavného kontrolóra þ. 10/ÚHK/2013
18. Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste
Komárno
19. ŽiadosĢ a návrhy v bytových veciach
20. ŽiadosĢ a návrhy v sociálnych veciach
21. KOMVaK, a.s. - aktuálny stav prevádzkovaného infraštruktúrneho vodárenského
majetku
22. CALOR, s.r.o. - prenájom nebytový priestorov a hnuteĐného majetku
23. Správa komisie na vyhodnotenie OVS o výsledku na predaj majetku vo vlastníctve
mesta
24. Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteĐnosti
25. Návrh na urþenie poþtu poslancov Mestského zastupiteĐstva v Komárne na volebné
obdobie 2014-2018
26. Rôzne
27. Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1483/2014
uznesenie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje

zasadnutie mestského zastupiteĐstva na 13. marca 2014 o 15:00 hod. s témou Prerokovanie
materiálu štúdie o krytej plavárni a krytej Đadovej ploche,
B/

žiada úrad

zabezpeþiĢ všetky materiály a podklady aj v minulosti spracované a týkajúce sa témy štúdie.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1484/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteĐstva v Komárne
ku dĖu 31.01.2014
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteĐstva v Komárne ku dĖu 31. januára
2014.
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIýNOU VÄýŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA ý. 8:
POýET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24
ZA
: 10
PROTI
:0
ZDRŽALO SA
: 11
NEHLASOVALO : 3

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1485/2014
uznesenie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
schvaĐuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteĐstva v Komárne þ. 1469/2013 zo dĖa 19. decembra
2013, nasledovne :
„Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteĐa,
pre MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01
Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel :
Sro, vložka þ. 28680/T, nakoĐko predmetný pozemok sa nachádza vedĐa
nehnuteĐností vo vlastníctve spoloþnosti,
- zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/83 o výmere 415 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171-28/2013 z parcely
registra „C“ þ. 2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434
v k.ú. Komárno,
2. kúpnu cenu vo výške ceny podĐa BDÚ 53,50 eur/m2, celkom vo výške 22.202,50 eur
za nasledovných podmienok :
- mesto zverejní svoj zámer predaĢ pozemok v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpeþiĢ zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiĢ na schválenie predaj pozemku na ćalšie zasadnutie MZ.“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1486/2014
uznesenie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
schvaĐuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteĐstva v Komárne þ. 1470/2013 zo dĖa 19. decembra
2013, nasledovne :
„Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného
zreteĐa, pre MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929
01 Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel : Sro, vložka þ. 28680/T, nakoĐko žiadateĐ na predmetnom pozemku, na
vlastné náklady vybuduje parkovisko slúžiace pre širokú verejnosĢ,
- zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/84 o výmere 70 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013
z parcely
2
registra „C“ þ. 2454/1 o výmere 6492 m , ostatná plocha, vedenej na LV 6434
v k.ú. Komárno,
2. za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- eur/m2, celkom vo výške 70,- eur
za nasledovných podmienok :
spoloþnosĢ MADRIS s.r.o. sa zaviaže na vlastné náklady vybudovaĢ na
novovytvorenej parcele reg. „C“ þ. 2454/84 o výmere 70 m2, ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a na
novovytvorenej parcele reg. „C“ þ. 2454/85 o výmere 76 m2, ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/8 o výmere 2414 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6890 v k.ú. Komárno,
parkovisko slúžiace pre širokú verejnosĢ,
- mesto zverejní svoj zámer predaĢ pozemok v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteĐa,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpeþiĢ zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiĢ na schválenie predaj pozemku na ćalšie zasadnutie MZ.“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1487/2014
uznesenie
k Návrhu na vyhlásenie voĐby hlavného kontrolóra Mesta Komárno
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

vyhlasuje
voĐbu hlavného kontrolóra Mesta Komárno

B/

ustanovuje
spôsob voĐby hlavného kontrolóra Mesta Komárno tajným hlasovaním

C/

schvaĐuje
a) náležitosti prihlášky, nasledovne:
- osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzaþa na spracovanie osobných údajov podĐa § 9 ods. 1
zákona þ. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
b) prílohy, ktoré je potrebné priložiĢ k prihláške:
- vyplnený osobný dotazník
- úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (ukonþené minimálne úplné
stredné vzdelanie)
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
Vyhlásenie voĐby hlavného kontrolóra Mesta Komárno v súlade s bodom B/ tohto
uznesenia zverejniĢ na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta a v regionálnej
tlaþi,
Termín: 21.02.2014
Zodpovedný: prednosta MsÚ

E/

schvaĐuje
komisiu na otvorenie obálok s prihláškami záujemcov v zložení:
-

JUDr. Éva Hortai, predseda
JUDr. Mária Kantha, þlen
PaedDr. Štefan Bende, þlen.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1488/2014
uznesenie
k návrhu na podpísanie Dohody o vyplĖovacom práve k blankozmenke þ.234/2014/D
uzavretej medzi Mestom Komárno a VÚB a.s. Bratislava
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o podmienkach poskytnutia kontokorentného úveru pre
Mesto Komárno na rok 2014, v zmysle uznesenia þ. 1427/2013 z 19.decembra 2013,
bod B/, na základe „Zápisnice z vyhodnotenia indikatívnych ponúk na poskytnutie
kontokorentného úveru na rok 2014“ s výsledkom, že najvýhodnejšia indikatívna ponuka
na kontokorentný úver bola predložená zo strany VÚB, a.s.,

B/

súhlasí
so zabezpeþením úveru v zmysle ponuky na poskytnutie kontokorentného úveru vo
forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Komárno a podpísaním Dohody
o vyplĖovacom práve k blankozmenke þ.234/2014/D uzavretej medzi Mestom Komárno
a VÚB, a.s. Bratislava,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
realizovaĢ þerpanie úveru v zmysle uznesenia Mestského zastupiteĐstva þ.1427/2013
z 19.decembra 2013 bod A/
podpísaĢ Dohodu o vyplĖovacom práve k blankozmenke þ. 234/2014/D v zmysle bodu B/
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia a priebežne v roku 2014
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1489/2014
uznesenie
k návrhu na prolongáciu úveru prijatého od VÚB, a. s.
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
prolongáciu úveru od VÚB banky, a.s, þ. 331/2012/UZ s možnosĢou þerpania do 30. 06.
2014, na financovanie investiþných zámerov Mesta Komárno v roku 2014, vo výške
168 509,81 eur,
B/ žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ doþerpanie finanþných prostriedkov poskytnutých na financovanie investiþných
akcií prijatých od VÚB, a. s. v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: do 30.06.2014
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1490/2014
uznesenie
k informatívnej správe o rozpoþtových opatreniach schválených primátorom mesta
Komárno v roku 2013
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
berie na vedomie
Rozpoþtové opatrenia þ. 69 až 85/2013, 94 až 102/2013, 105 až 113/2013 schválené
primátorom mesta Komárno v roku 2013.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1491/2014
uznesenie
k Správe o stave zaþatých a pripravovaných investiþných akcií
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave zaþatých a pripravovaných investiþných akcií ku dĖu 30.12.2013 vypracované
na základe uznesenia þ. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteĐstva v Komárne
konaného dĖa 26. marca 2009.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1492/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Zariadenia pre seniorov Komárno
na roky 2014 - 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
Rozpoþet príjmov a výdajov rozpoþtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
na rok 2014 vo výške 1.196.800,- eur,( z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo
výške 90 000 eur)
ako vyrovnaný
(tvorí prílohu uznesenia)

B/

berie na vedomie
1. návrh rozpoþtu príjmov a výdajov rozpoþtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno na rok 2015 vo výške 1 146 800, ( z toho príspevok mesta na bežné
výdavky vo výške 40 000,- eur)
2. návrh rozpoþtu príjmov a výdajov rozpoþtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno na rok 2016, vo výške 1.146.800,- eur, ( z toho príspevok mesta na bežné
výdavky vo výške 40 000,- eur)
ako vyrovnaný
(rozpoþet tvorí prílohu uznesenia)

C/

ukladá
Ing. Zuzane Hervayovej, riaditeĐke Zariadenia pre seniorov Komárno
postupovaĢ v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeĐka Zariadenia pre seniorov Komárno

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1493/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Mestského kultúrneho strediska Komárno
na roky 2014 – 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
rozpoþet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2014 nasledovne
1. rozpoþet príjmov a výdavkov vo výške 352 650,- eur (z toho príspevok mesta na
bežné výdavky vo výške 235 000,- eur),
2. rozpoþet výnosov a nákladov príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno na rok 2014 vo výške 385 937 Eur.
ako vyrovnaný,
(rozpoþet tvorí prílohu uznesenia),

B/

berie na vedomie
1. návrh rozpoþtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok
2015 vo výške 342.650,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške
205 000,- eur),
2. návrh rozpoþtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok
2016 vo výške 342.650,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške
205 000,- eur),
ako vyrovnaný,
(rozpoþet tvorí prílohu uznesenia),

C/

ukladá
Anne Vargovej, riaditeĐke Mestského kultúrneho strediska Komárno
postupovaĢ v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeĐka MsKS Komárno

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1494/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
na roky 2014 - 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
rozpoþet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2014 na hlavnú þinnosĢ
nasledovne:
1. rozpoþet príjmov a výdavkov vo výške 1.335.050,- eur (z toho príspevok mesta - na
bežné výdavky vo výške 865 000,- eur),
2. rozpoþet výnosov a nákladov príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok
2014 vo výške 1.491.000,- eur,
ako vyrovnaný,
(rozpoþet tvorí prílohu uznesenia),

B/

berie na vedomie
1. návrh rozpoþtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie COMORRA
rok 2015 vo výške 1 035 050,- eur ( z toho príspevok mesta na bežné
výške 565 000,- eur),
2. návrh rozpoþtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie COMORRA
rok 2016 vo výške 1 035 050,- eur ( z toho príspevok mesta na bežné
výške 565 000,- eur)

SERVIS na
výdavky vo
SERVIS na
výdavky vo

ako vyrovnaný,
(rozpoþet tvorí prílohu uznesenia),
C/

ukladá
Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeĐovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
postupovaĢ v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeĐ COMORRA SERVIS

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1495/2014
uznesenie
k Žiadosti COM-MÉDIA o prolongáciu úveru v OTP Banka, a.s.
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
prolongáciu úveru v OTP Banke, a.s. pre firmu COM-MÉDIA spol. s.r.o. do konca júna
2014,

.
B/

poveruje
primátora mesta Komárno
prejednaním možnosti prolongácie úveru v OTP Banka, a.s. V prípade takejto možnosti
poveruje primátora mesta Komárno podpísaním potrebnej úverovej dokumentácie.
Termín:

ihneć po schválení uznesenia MZ v Komárne

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1496/2014
uznesenie
k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov
Programového rozpoþtu Mesta Komárno na rok 2014
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
návrh rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2014 v zmysle uznesenia MZ þ. 1426/2013
zo dĖa 19.12.2013 o programovom rozpoþte mesta na roky 2014 – 2016. Rozpis
kapitálových výdavkov vo výške 833 123,- Eur – príloha þ. 3, tvorí prílohu tohto
uznesenia,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
dodržaĢ výdavky jednotlivých programov ako záväzné limity na rok 2014.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1497/2014
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytových priestorov v suterénnych priestoroch Dôstojníckeho
pavilónu s podlahovou plochou 205,53 m2 so súp.þ. 142 na parcele registra „C“ þ.
1846/2, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu neurþitú s 3 mesaþnou
výpovednou lehotou pre Fortissima Group s.r.o., IýO : 47 360 321, so sídlom Hlboká
ulica 954/27, 930 13 Trhová Hradská, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, Oddiel : Sro, Vložka þíslo : 32461/T, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteĐstva v Komárne þíslo 1459/2013 zo dĖa 19. decembra 2013, zverejnený
dĖa 09. januára 2014 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v þase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona
NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- prenájom nebytových priestorov v suterénnych priestoroch Dôstojníckeho
pavilónu s podlahovou plochou 205,53 m2 so súp.þ. 142 na parcele registra „C“ þ.
1846/2, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu neurþitú s 3 mesaþnou
výpovednou lehotou
pre Fortissima Group s.r.o., IýO : 47 360 321, so sídlom Hlboká ulica 954/27, 930
13 Trhová Hradská, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel
: Sro, Vložka þíslo : 32461/T, ako prípad hodný osobitného zreteĐa,
s odôvodnením vytvorenia mládežníckeho klubu pre mladých KomárĖanov
a študentov a zabezpeþenie priestoru pre organizovanie rôznych kultúrnych
a spoloþenských akcií, a bezplatného poskytnutia priestoru pre amatérske
dramatické krúžky /stredoškolské/vysokoškolské/, výstavy fotografií, konferencie,
predstavenia a rôzne podujatia na hodnotné trávenie voĐného þasu,
2. nájomné vo výške 2.141,37 eur/rok,
za nasledovných podmienok :
- vynaložené náklady na rekonštrukþné práce a opravu schodov, vedúcich
k vyššie špecifikovanému nebytovému priestoru sú zapoþítateĐné s nájomným,
- predpokladaná výška nákladov na rekonštrukþné práce a samotný rozsah
rekonštrukþných prác musí byĢ vopred odsúhlasený prenajímateĐom,
- viazanosĢ návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dĖa
doruþenia návrhu zmluvy o nájme,
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1498/2014
uznesenie
k žiadosti o prenájom nehnuteĐnosti
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nehnuteĐností – stavby „základná škola“ so súp.þ. 33 na parc. registra
„C“ þ. 11443, pozemku parc. registra „C“ þ. 11443 o výmere 1011 m2, zastavaná plocha
a pozemku parcely registra „C“ þ. 11444 o výmere 1035 m2, záhrada, vedených na LV
6434 v k.ú. Komárno na dobu neurþitú najmenej však na 5 rokov, s 3 mesaþnou
výpovednou lehotou po uplynutí minimálnej doby nájmu, pre Rodinné centrum Slunce
n.o., IýO : 45 735 484, sídlom Vážskeho brehu 152/17,
945 01 Komárno - Kava,
zapísanú rozhodnutím VVS/NO-9/2011 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteĐstva v Komárne þíslo 1399/2013 zo dĖa 14. novembra 2013 a 21.
novembra 2013 a zverejnený dĖa 02. decembra 2013 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v þase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

B/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
-

prenájom nehnuteĐností – stavby „základná škola“ so súp.þ. 33 na parc. registra „C“ þ.
11443, pozemku parc. registra „C“ þ. 11443 o výmere 1011 m2, zastavaná plocha
a pozemku parcely registra „C“ þ. 11444 o výmere 1035 m2, záhrada, vedených na LV
6434 v k.ú. Komárno na dobu neurþitú najmenej však na 5 rokov, s 3 mesaþnou
výpovednou lehotou po uplynutí minimálnej doby nájmu, ako prípad hodný
osobitného zreteĐa, pre Rodinné centrum Slunce n.o., IýO : 45 735 484, sídlom
Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno - Kava, zapísané rozhodnutím
VVS/NO9/2011, s odôvodnením, že vyššie uvedené, dlhodobo nepredajné nehnuteĐnosti
nájomca zrekonštruuje na vlastné náklady a bude ju využívaĢ v rámci sociálnej
starostlivosti pre obþanov mesta ako sklad humanitárnej pomoci, denný stacionár
a materské centrum, zabezpeþí priestor pre mládež a deti za úþelom mimoškolského
vzdelávania a poradĖu pre zdravý rozvoj,
2. nájomné vo výške 1,- eur/rok,
za nasledovných podmienok :
-

opravu a rekonštrukciu nehnuteĐnosti zabezpeþí nájomca na vlastné náklady,
režijné náklady na prevádzku budovy znáša nájomca,
nájomca berie na vedomie, že je povinný povoliĢ vstup pre správcu
a prevádzkovateĐa sirény,
preinvestované náklady nie sú odpoþítateĐnou položkou z nájomného,
technické zhodnotenie nehnuteĐnosti po ukonþení nájomného vzĢahu
prechádza bezodplatne na prenajímateĐa ako vlastníka nehnuteĐnosti,
viazanosĢ návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dĖa doruþenie návrhu zmluvy
o nájme
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovania a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1499/2014
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ þ. 1703/128 o výmere 80
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 35974672-270/2013 z parcely
registra „C“ þ. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová
Stráž pre Attilu Sárköziho, a manželku Silviu Sárköziovú, obaja trvalým bytom 945 04
Komárno – Nová Stráž bol schválený uznesením Mestského zastupiteĐstva
v Komárne þíslo 1460/2013 zo dĖa 19. decembra 2013, zverejnený dĖa 09. januára
2014 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj
v þase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ þ. 1703/128 o výmere 80 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 35974672-270/2013 z parcely
registra „C“ þ. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú.
Nová Stráž
pre Attilu Sárköziho, a manželku Silviu Sárköziovú, obaja trvalým bytom 945 04
Komárno – Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteĐa, z dôvodu, že sa
pozemok nachádza za nehnuteĐnosĢou v ich vlastníctve a z hĐadiska jeho dispozície
nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny podĐa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2,
celkom 1.408,- eur,
za nasledovných podmienok :
-

C/

viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platia kupujúci,

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1500/2014
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja parcely registra „C“, þ. 3389/1 o výmere 354 m2, záhrada, vedenej na LV
6434 v k.ú. Komárno, pre Jána Horvátha, a manželku Júliu Horváthovú, obaja trvalým
pobytom 945 01 Komárno do ich bezpodielového spoluvlastníctva v celosti bol
schválený uznesením Mestského zastupiteĐstva v Komárne þíslo 1464/2013 zo dĖa
19. decembra 2013 a zverejnený dĖa 09. januára 2014 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v þase zasadnutia MZ,
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

B/

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

predaj pozemku, parcely registra „C“, þ. 3389/1 o výmere 354 m2, záhrada,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,

pre Jána Horvátha, a manželku Júliu Horváthovú, obaja trvalým pobytom 945 01
Komárno do ich bezpodielového spoluvlastníctva v celosti, ako prípad hodný
osobitného zreteĐa z dôvodu, že žiadatelia predmetný pozemok majú plynule od roku
2000 v prenájme, na vlastné náklady vypratali a oplotili pozemok, odvtedy užívajú
ako záhradu a riadne platia nájomné
2. kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým posudkom
þ. 150/2013 zo dĖa 27.11.2013, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Szabóom,
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, zaokrúhlene za 2.040,eur
za nasledovných podmienok :
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platia kupujúci,
C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1501/2014
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie budúcej zámennej zmluvy
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/83 o výmere 415 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171-28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre
MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská
Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, vložka þ.
28680/T, bol schválený uznesením Mestského zastupiteĐstva v Komárne þíslo
1469/2013 zo dĖa 19. decembra 2013 a zverejnený dĖa 09. januára 2014 na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v þase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/

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

predaj novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/83 o výmere 415 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171-28/2013 z parcely registra
„C“ þ. 2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno,
pre MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01
Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel
: Sro, vložka þ. 28680/T, ako prípad hodný osobitného zreteĐa, nakoĐko
predmetný pozemok sa nachádza vedĐa nehnuteĐností vo vlastníctve spoloþnosti
53,50 eur/m2, celkom vo výške

2. kúpnu cenu vo výške ceny podĐa BDÚ
22.202,50 eur

za nasledovných podmienok :
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platí kupujúci,
C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1502/2014
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie budúcej zámennej zmluvy
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/84 o výmere 70 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre
MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská
Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, vložka þ.
28680/T, bol schválený uznesením Mestského zastupiteĐstva v Komárne þíslo
1470/2013 zo dĖa 19. decembra 2013 a zverejnený dĖa 09. januára 2014 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v þase zasadnutia
MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

B/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- predaj novovytvorenej parcely reg. „C“ þ. 2454/84 o výmere 70 m2, ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
pre MADRIS s.r.o., IýO : 44 056 729, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01
Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, vložka þ. 28680/T, ako prípad hodný osobitného zreteĐa, nakoĐko žiadateĐ na
predmetnom pozemku, na vlastné náklady vybuduje parkovisko slúžiace pre širokú
verejnosĢ
2. symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- eur/m2, celkom vo výške 70,- eur
za nasledovných podmienok :
spoloþnosĢ MADRIS s.r.o. sa zaviaže na vlastné náklady vybudovaĢ na
novovytvorenej parcele reg. „C“ þ. 2454/84 o výmere 70 m2, ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
a na novovytvorenej parcele reg. „C“ þ. 2454/85 o výmere 76 m2, ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom þ. 36531171 - 28/2013 z parcely registra „C“ þ.
2454/8 o výmere 2414 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6890 v k.ú. Komárno,
parkovisko slúžiace pre širokú verejnosĢ,
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platí kupujúci,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1503/2014
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
na pozemku parc. registra „C“ þ. 6868/1 sa nachádza rodinný dom so súp. þ. 2160 vo
vlastníctve žiadateĐov a pozemok parc. registra „C“ þ. 6868/2 a parcela registra „C“ þ.
6869 je priĐahlý pozemok, ktorý je oplotený k rodinnému domu a svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteĐný celok so stavbou

B/

schvaĐuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateĐa vrátane priĐahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteĐný celok so stavbou)
predaj pozemku parcely registra „C“ þ. 6868/1 o výmere 63 m2, zastavaná
plocha, pozemku parcely registra „C“ þ. 6868/2 o výmere 222 m2, zastavaná
plocha a pozemku parcely registra „C“ þ. 6869 o výmere 344 m2, záhrada,
vedených na LV þ. 6434 v k.ú. Komárno, pre Teréziu Mácsodiovú, trvalým
pobytom 946 34 Bátorové Kosihy 365, v podiele 3/12 k celku, pre Máriu
Juhászovú, trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele 3/12 k celku, pre
Dominiku Baloghovú, trvalým pobytom 945 01 Komárno, v podiele 3/12 k celku,
pre Eriku Melišovú, trvalým pobytom 946 52 ImeĐ v podiele 1/12 k celku, pre
Žanetu Horváthovú, trvalým pobytom, 930 36 Horná PotôĖ v podiele 1/12 k celku
a pre Alžbetu Kajanovú, trvalým pobytom 946 57 Svätý Peter v podiele 1/12
k celku,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podĐa platnej BDÚ 15,- eur/m2, celkom 9
435,- eur, stanovenú podĐa þl. 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho
práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateĐa vrátane priĐahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteĐný celok so stavbou“,
za nasledovných podmienok:
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platia kupujúci.

C/

žiada primátora
zabezpeþiĢ 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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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1504/2014
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
podĐa § 9 ods. 2 písm. e) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu urþenú
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
þastiach pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra
„C“ þ. 10209/1 o výmere 2014 m2, zastavaná plocha a parc. registra „C“ þ.
10213/1 o výmere 1932 m2, zast. plocha, v rozsahu vyznaþenom v geometrickom
pláne þ. 35974672 – 372/2013 zo dĖa 17.01.2014, s povinným Mesto Komárno, IýO:
00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, v prospech oprávneného
z vecného bremena SIVA TRADE s.r.o., IýO: 46 158 448, so sídlom Vinohrady 17,
940 67 Nové Zámky, spoloþnosĢ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka þíslo : 29006/N, za nasledovných podmienok :
B/

vecné bremeno sa zriaćuje bezplatne na dobu neurþitú,
strpieĢ prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného vecného
bremena za úþelom údržby a opravy inžinierskych sietí,
viazanosĢ vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je 30 dní
odo dĖa doruþenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platí oprávnený
z vecného bremena,

žiada primátora
zabezpeþiĢ zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1505/2014
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
1. v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR þ.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-

zámer prenájmu parcely registra „E“ þ. 2165 o výmere 59 m², ostatná plocha,
vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno,
pre Juraja Szilárda, trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteĐa, nakoĐko pozemok sa nachádza v blízkosti rodinného domu v jeho
vlastníctve, je v súþasnosti nevyužívaný, v zanedbanom stave a z dôvodu jeho
dispozície nie je predpoklad, že by mohol byĢ samostatne využívaný iným
záujemcom, na dobu neurþitú, s trojmesaþnou výpovednou lehotou,

2.

nájomné vo výške 15 % z ceny podĐa BDÚ vo výške 8,65 eur/m2/rok, celkom
510,35 eur/rok,

za nasledovnej podmienky :
- mesto zverejní svoj zámer prenajaĢ pozemok v súlade s ustanoveniami podĐa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteĐa,
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpeþiĢ zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiĢ na schválenie prenájom pozemku na ćalšie zasadnutie MZ.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1506/2014
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
ŽiadateĐ je vlastníkom budovy – zdravotníckeho a sociálneho zariadenia resp. lekárne,
ktorá sa nachádza na parcele þ.2421 a 2120, ktoré sú predmetom kúpy.

B/

schvaĐuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateĐa vrátane priĐahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteĐný celok so stavbou) predaj pozemku parcely registra „C“ þ. 2421
o výmere 853 m², zastavaná plocha, þ. 2420 o výmere 348 m2, zastavaná plocha,
vedenej na LV þ. 6434 v k. ú. Komárno, pre spoloþnosĢ NOE, s.r.o. IýO : 34108378
so sídlom : Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, vložka þ. 597/T,
2. kúpnu cenu podĐa platnej BDÚ, za 53,50 eur/m2, celkom 64 253,50 eur, za
nasledovných podmienok :
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platí kupujúci.

C/

žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIýNOU VÄýŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA ý. 36:
POýET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24
ZA
:2
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
: 20
NEHLASOVALO : 0

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1507/2014
PozmeĖovací návrh Finanþnej komisie k návrhu na uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateĐa vrátane priĐahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteĐný celok so stavbou) predaj pozemku parcely registra „C“ þ. 2421
o výmere 853 m², zastavaná plocha, þ. 2420 o výmere 348 m2, zastavaná plocha,
vedenej na LV þ. 6434 v k. ú. Komárno., pre spoloþnosĢ NOE, s.r.o. IýO : 34108378
so sídlom : Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, vložka þ. 597/T,
2. kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým posudkom
pod þíslom 25/2014,
zo dĖa 08.02.2014, vypracovaného Ing. Katarínou
Vyšehradskou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,
zaokrúhlene za 28 000,- eur,
- viazanosĢ návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dĖa doruþenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteĐností platí kupujúci.

B/

žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1508/2014
uznesenie
k žiadosti o výpožiþku nehnuteĐnosti
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
uzatvorenie zmluvy o výpožiþke nebytového priestoru, veĐkej zasadaþky v administratívnej
budove na Župnej ul. 15 v Komárne, so súpisným þíslom 1142 na parcele registra „C“ þ.
55/1, vedenej na liste vlastníctva þ. 6434 v k.ú. Komárno na I. poschodí s podlahovou
plochou 175,75 m² pre zabezpeþenie voĐby prezidenta SR 2014, za úþelom umiestnenia
výpoþtovej techniky a komunikaþných prostriedkov v chránených priestoroch pre Okresný
úrad Komárno, IýO : 00 151 866, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno,
na dobu urþitú od 04.03.2014 do 01.04.2014, za nasledovnej podmienky:
-

B/

viazanosĢ návrhu zmluvy o výpožiþke je 30 dní odo dĖa doruþenia návrhu zmluvy
o výpožiþke,
žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožiþke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

30

Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1509/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na roky 2014 až
2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na strane príjmov a výdavkov
na rok 2014 vo výške 549.649,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
543.149,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom maćarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
na strane príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 79.318,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu
mesta Komárno vo výške 65.818,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 549.649,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
543.149,- eur),
- na rok 2016 vo výške 549.649,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
543.149,- eur),
rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na roky 2014 až 2016 –
vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom maćarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na
strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 79.318,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
65.818,- eur),
- na rok 2016 vo výške 79.318,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
65.818,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom maćarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
na roky 2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐovi Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2014
Zodpovedný: riaditeĐ ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1510/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na
roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane
príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 686.692,- eur (z toho dotácia zo štátneho
rozpoþtu vo výške 679.592,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komenského ul. 3,
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 82.839,- eur (z toho dotácia
z rozpoþtu mesta Komárno vo výške 67.219,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane
príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 686.792,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
679.592,- eur),
- na rok 2016 vo výške 686.892,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
679.592,- eur),
rozpoþet Základnej školy J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na roky 2014
až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komenského ul. 3,
Komárno na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 82.839,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo
výške 67.219,- eur),
- na rok 2016 vo výške 82.839,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo
výške 67.219,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komenského ul. 3,
Komárno na roky 2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐke Základnej školy J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedná: riaditeĐka ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1511/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským,
Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským, Mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2014
vo výške 563.038,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške 562.828,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyuþovacím
jazykom maćarským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na strane
príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 81.768,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta
Komárno vo výške 64.768,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským, Mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 563.038,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
562.828,- eur),
- na rok 2016 vo výške 563.038,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
562.828,- eur),
rozpoþet Základnej školy Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským, Mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na roky 2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyuþovacím
jazykom maćarským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na strane
príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 81.768,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo
výške 64.768,- eur),
- na rok 2016 vo výške 81.768,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo
výške 64.768,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyuþovacím
jazykom maćarským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom na roky 2014
až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐke Základnej školy Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským, Mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Komárom
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedná: riaditeĐka ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1512/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy, Ul. pohraniþná 9, Komárno na roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy, Ul. pohraniþná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov na
rok 2014 vo výške 220.284,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
217.784,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraniþná 9, Komárno na strane
príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 36.608,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta
Komárno vo výške 30.108,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy, Ul. pohraniþná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 220.284,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
217.784,- eur),
- na rok 2016 vo výške 220.284,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
217.784,- eur),
rozpoþet Základnej školy, Ul. pohraniþná 9, Komárno na roky 2014 až 2016 –
vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraniþná 9, Komárno na strane
príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 36.608,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
30.108,- eur),
- na rok 2016 vo výške 36.608,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
30.108,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraniþná 9, Komárno na roky
2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐke Základnej školy, Ul. pohraniþná 9, Komárno
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedná: riaditeĐka ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

34

Uznesenia podpísané primátorom dĖa 21. 02. 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1513/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24,
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
na roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24, Komárno –
Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na strane príjmov
a výdavkov na rok 2014 vo výške 634.673,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo
výške 633.673,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom maćarským,
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na
strane príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 94.371,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu
mesta Komárno vo výške 77.371,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24, Komárno –
Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na strane príjmov
a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 634.673,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
633.673,- eur),
- na rok 2016 vo výške 634.673,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
633.673,- eur),
rozpoþet Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24, Komárno –
Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom na roky 2014 až 2016 –
vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola,
strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 94.371,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta
výške 77.371,- eur),
- na rok 2016 vo výške 94.371,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta
výške 77.371,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyuþovacím jazykom
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola,
roky 2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,

maćarským,
Komárom na
Komárno vo
Komárno vo
maćarským,
Komárom na

C/ ukladá
riaditeĐovi Základnej školy s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24,
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedný: riaditeĐ ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1514/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
na roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
1. rozpoþet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov
na rok 2014 vo výške 514.974,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
512.974,- eur),
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na
strane príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 69.716,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu
mesta Komárno vo výške 56.716,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
1. rozpoþet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 514.974,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
512.974,- eur),
- na rok 2016 vo výške 514.974,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpoþtu vo výške
512.974,- eur),
rozpoþet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2014 až 2016 –
vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
2. rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na
strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 69.716,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
56.716,- eur),
- na rok 2016 vo výške 69.716,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
56.716,- eur),
rozpoþet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky
2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedná: riaditeĐka ZŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1515/2014
uznesenie
k návrhu rozpoþtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – MĦvészeti
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2014 až 2016
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
rozpoþet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – MĦvészeti Alapiskola, Nyár
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške 546.000,- eur (z toho
dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške 472.000,- eur),
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
B/ berie na vedomie
rozpoþet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – MĦvészeti Alapiskola, Nyár
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov
- na rok 2015 vo výške 545.000,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
472.000,- eur),
- na rok 2016 vo výške 544.000,- eur (z toho dotácia z rozpoþtu mesta Komárno vo výške
472.000,- eur),
rozpoþet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – MĦvészeti Alapiskola, Nyár
utca 12, Komárom na roky 2014 až 2016 – vyrovnaný,
rozpoþet tvorí prílohu uznesenia,
C/ ukladá
riaditeĐovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – MĦvészeti Alapiskola,
Nyár utca 12, Komárom
zabezpeþiĢ plnenie rozpoþtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12. 2014
Zodpovedný: riaditeĐ ZUŠ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1516/2014
uznesenie
k návrhu na zmenu rozpoþtu škôl a školských zariadení v zriaćovateĐskej
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2014
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje

1. zmenu Programového rozpoþtu mesta Komárno na rok 2014 na prenesené kompetencie,
zvýšenie o sumu 113.328,- eur na základe normatívne urþeného objemu finanþných
prostriedkov pre zriaćovateĐov na rok 2014 vrátane garantovaného minima, rozpísané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dĖa 24.01.2014,

2. zmenu rozpoþtu základných škôl v zriaćovateĐskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok
2014 o normatívne finanþné prostriedky na prenesenú kompetenciu podĐa rozpisu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nasledovne:
-

-

-

-

-

-

Základná škola s vyuþovacím jazykom maćarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
- zvýšenie vo výške 67.679,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 610.828,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 514.382,- eur)
Základná škola J.Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
- zvýšenie vo výške 9.176,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 688.768,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 566.750,- eur)
Základná škola Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským, Mieru 2, Komárno
– Jókai Mór Alapiskola, Komárom
- zvýšenie vo výške 46.224,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 609.052,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 507.045,- eur)
Základná škola, Ul. pohraniþná 9, Komárno
- zvýšenie vo výške 16.339,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 234.123,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 192.919,- eur)
Základná škola s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka
Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola, Komárom
- zvýšenie vo výške 67.860,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 701.533,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 584.576,- eur)
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- zvýšenie vo výške 56.050,- eur (celkový objem normatívnych finanþných
prostriedkov na rok 2014 vo výške 569.024,- eur, z toho osobné náklady vo
výške 471.938,- eur)

3. zmenu nerozdelenej rezervy normatívnych finanþných prostriedkov na prenesenú
kompetenciu na rok 2014 o finanþné prostriedky vo výške - 263.328,- eur,
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B/ žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno a
ukladá
riaditeĐom základných škôl v zriaćovateĐskej pôsobnosti Mesta Komárno
1. premietnuĢ zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpoþtu mesta
Komárno na rok 2014 a do rozpoþtu základných škôl v zriaćovateĐskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2014,
2. postupovaĢ 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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1517/2014
uznesenie
k zmene rozpoþtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraniþná þ.9 na rok 2014
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/ schvaĐuje
zmenu rozpoþtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraniþná þ.9 na rok 2014, zvýšenie o
finanþné prostriedky vo výške 3.800,- eur na kapitálové výdavky „Rekonštrukcia sociálnych
zariadení prízemia P a č krídlo pre ZŠ pohraniþná 9, Komárno“, z Programového rozpoþtu
Mesta Komárno na rok 2014, položka 700, oddiel 09.1. – Správa školských objektov,
B/ žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. premietnuĢ zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpoþtu mesta
Komárno na rok 2014 a do rozpoþtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraniþná þ.9 na rok
2014,
2. postupovaĢ 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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1518/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú þinnosĢ
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
poskytnutie finanþnej dotácie z rozpoþtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú þinnosĢ podĐa VZN þ. 13/2012 o poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú þinnosĢ nasledovne:
1. Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno,
vo výške 150,00 eur na sériu kultúrno-kresĢanských prednášok,
2. Capoeira Komárno, Malá jarková 360/15 Komárno
vo výške 300,00 eur na BATIZADO paskovanie,
3. Anna Doktoriková - CDT Sound & Light, Bubnová 4/16, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „WAKE UP KN“,
4. Collavino production s.r.o., Námestie sv. Rozálie 8, Komárno
vo výške 800,00 eur na predstavenie Tance z Komárna,
5. CSAVAR, Obþianske združenie, Športová 406, Chotín
vo výške 300,00 eur na podporu podujatia „CSAVAR-gó nap“,
6. CSAVAR, Obþianske združenie, Športová 406, Chotín
vo výške 500,00 eur na podporu predstavenia Pati Nagy Lajos: Ibusár,
7. Oblastný výbor CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 300,00 eur na odbornú konferenciu historikov,
8. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 600,00 eur na XXIII. roþ. Harmonia Sacra Danubiana,
9. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu þinnosti Galérie CSEMADOK,
10. Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Spevácke talenty z Komárna,
11. Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Oslávme ďudovíta Štúra,
12. Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie Vianoþná kapustnica,
13. Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 300,00 eur na þinnosĢ filmového klubu,
14. Prvý Jazdecký a Tradíce Zachovávajúci Spolok - ElsĘ Izsai Lovas- és
HagyományĘrzĘ Egyesület, Trenþianska 695, Iža
vo výške 300,00 eur na podujatie „17. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat“,
15. FOND DOROTY KANTHOVEJ, n.f., Záhradnícka 16, Komárno
vo výške 500,00 eur na Benefiþný vianoþný koncert,
16. Generation C media s.r.o., Iža 445
vo výške 300,00 eur na výstavu fotografií,
17. Generation C media s.r.o., Iža 445
vo výške 750,00 eur na podujatie „LAKE UP 2014“
18. Gurigono Symposium, Vnútorná okružná 178/21, Komárno
vo výške 200,00 eur na protidrogovú prevenciu na stredných školách,
19. Hänsel Reštaurácie, s.r.o., Valchovnícka 21, Komárno
vo výške 300,00 eur na hudobné veþery „LIVE 2014“
20. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai KözmĦvelĘdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 700,00 eur na podujatie „Szt. István napi ünnepség“,
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21. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai KözmĦvelĘdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na 2. rozprávkový maratón „Egyszer volt, hol nem volt“,
22. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai KözmĦvelĘdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 600,00 eur na organizovanie slávnostného veþera z príležitosti 200. výroþia
narodenia B. Egressyho,
23. Základná škola Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským - Jókai Mór
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na VI. roþ. „Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“,
24. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 1500,00 eur na jubilejný 51. roþ. podujatia Jókaiho dni,
25. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 500,00 eur na novú produkciu divadelného súboru Gimisz,
26. Jozef ýernek, Horná Zlatná 798, 946 12 Zlatná na Ostrove
vo výške 1 000,00 eur na študentský muzikál „Snehulienka“,
27. Kassai škola jazdcov – lukostrelcov Sereghy Törzs/Kassai Lovasíjász Iskola
Sereghy Törzs, Nová Osada 4504, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal“,
28. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 100,00 eur na spomienkové podujatie na Ferenca Móru,
29. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 300,00 eur na Letný þitateĐský tábor,
30. KomárĖanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 700,00 eur na festival vážnej hudby „Klasici trochu inak“,
31. KomárĖanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na festival koncertov Komárno – mesto operiet“,
32. KomárĖanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 500,00 eur na vianoþné koncerty,
33. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie X. Medzinárodná operetná spevácka súĢaž
Franza Lehára,
34. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 300,00 eur na vydanie CD nosiþa ženského komorného zboru Kantantína,
35. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na XVII. Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby,
36. Klub priateĐov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie 17. zraz historických vozidiel v Komárne,
37. KUCKÓ, Eötvösova 2513/47, Komárno
vo výške 250,00 eur na podujatie DeĖ dobrodružstva 2014,
38. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar TannyelvĦ Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 200,00 eur na oslavy 85. výroþia založenia školy ,
39. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 300,00 eur na publikáciu 10 rokov v Komárne,
40. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Vážne aj nevážne s vážnou hudbou“,
41. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 300,00 eur na predstavenie „Tradiþná svadba v Đudovej tradícii
slovenského národa“,
42. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 500,00 eur na oslavy Cyrila a Metóda,
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43. Základná škola s vyuþovacím jazykom maćarským Ul. práce 24, Komárno Munka Utcai Magyar Tanítási NyelvĦ Alapiskola Komárom,
vo výške 500,00 eur na podujatie „Tarka Délután“,
44. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, poboþka Komárno,
vo výške 200,00 eur na prezentáciu dokumentov Historické plány Komárna
a susedných lokalít,
45. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, poboþka Komárno,
vo výške 200,00 eur na Sprievodcu po fondoch komárĖanskej poboþky archívu,
46. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie Dobré slovo – Jó Szó,
47. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „10. Nagytalálkozó“,
48. Obþianske združenie „Tri Potoky – Hárompatak“
vo výške 500,00 eur na ozvuþenie hudobných produkcií,
49. Obþianske združenie „Tri Potoky – Hárompatak“
vo výške 500,00 eur na sériu taneþných domov,
50. Obþianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 500,00 eur na vianoþný koncert vážnej hudby komárĖanských umelcov,
51. Obþianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 1 400,00 eur na festival súþasnej umeleckej tvorby KÚT,
52. Obþianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 400,00 eur na medzinárodný festival amatérskych divadiel
„Ekhósszekéren“,
53. Obþianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 300,00 eur na podujatie „Szombati szöszmötölés“
54. Obþianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 200,00 eur na taneþné domy hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband“,
55. Obþianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 100,00 eur na taneþné domy hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband“,
56. Obþianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na Netradiþné hodiny hudobnej výchovy so skupinou „Ritka
Magyar Folkband“,
57. Obþianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 1 400,00 eur na folklórny festival FONOGRÁF,
58. Obþianske združenie Franza Lehára, Strážna 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na kultúrno-spoloþenské podujatia,
59. Obþianske združenie Gaudium, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na medzinárodné stretnutie speváckych zborov,
60. Obþianske združenie Gaudium, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kóruskabaré“,
61. Obþianske združenie KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, Komárno
vo výške 400,00 eur na vydanie CD nosiþa skupiny KOR-ZÁR,
62. Obþianske združenie KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, Komárno
vo výške 200,00 eur na jubilejný koncert skupiny KOR-ZÁR,
63. Obþianske združenie Rév - Rév Polgári Társulás, Dôstojnícky pavilón,
Komárno
vo výške 1 400,00 eur na podujatie „RÉV FESZTIVÁL 2014 – JAZZPÓDIUM“,
64. Obþianske združenie WELFARE, Ružová 3030/5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie Noc cintorínov,
65. Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na podujatie Nec arte, nec marte,
66. Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 200,00 eur na Letný maratón kreatívnych nápadov,
67. Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Rozprávkové vianoce,
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68. Obþianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 400,00 eur na organizovanie hudobno-taneþných veþerov,
69. Obþianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás,
Komárno
vo výške 800,00 eur na slávnostný koncert Concordie "Od Egressyho po Bartóka",
70. Obþianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás,
Komárno
vo výške 300,00 eur na spomienkové koncerty z príležitosti 70. výroþia Holokaustu,
71. Obþianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 400,00 eur na publikáciu Fotoklubu Heliosklubu,
72. Obþianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 800,00 eur na þinnosĢ fotoklubu,
73. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 300,00 eur na školskú historickú súĢaž Nec arte, nec marte,
74. PRO ARTE DANUBIÍ, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 300,00 eur na protidrogové aktivity v Galérii Limes,
75. PRO ARTE DANUBIÍ, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na výstavu „ Konfrontácie (Juraj Gráfel - sochy a Dušan Mravec
– maĐba) v Galérii Limes,
76. PRO LIBRI, Eötvösova 35, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Stretnutie najlepších detských þitateĐov v Knižnici
Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
77. Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej þinnosti v Komárne, Nám.
Gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Noc múzeí a galérií 2013 v Komárne,
78. Pro SUN de Selye János, n.o., Bratislavská 2, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na X. KomárĖanské univerzitné dni,
79. Pro SUN de Selye János, n.o., Bratislavská 2, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Ifjú tehetség mĦsora“,
80. Regionálne osvetové stredisko, PetĘfiho 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deti deĢom“,
81. Spevácky zbor maćarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa,
Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na jubilejný koncert z príležitosti 50. výroþia vzniku zboru,
82. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, PetĘfiho ul. 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu kultúrnej þinnosti školy,
83. Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Középiskola, BudovateĐská ul. 32, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Scrable - turnaj v anglickom jazyku pre SŠ,
84. SZARKALÁB, obþianske združenie, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „5. Lovagi kultúra napja“,
85. Slovenská federácia KEMPO, Eötvösova ul. 45/1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Ázsiai kultúra és harcmĦvészetek“,
86. Protestanský maćarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku,
Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „IV. Harmos Károly KépzĘmĦvészeti Alkotótábor“,
87. Zväz maćarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia Letnej univerzity Móra Jókaiho,
88. Zväz maćarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „X. Jókai Mór Vers-és Prózamondó Tábor“,
89. Zväz maćarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „XIX. Komáromi Pedagógiai Napok“,
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90. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 900,00 eur na pamätník Zlatého muža,
91. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 300,00 eur na divadelné predstavenie,
92. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 1 400,00 eur na podujatie „20. Borostyán Fesztivál“ v Komárne
93. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 300,00 eur na hudobný klub Borostyán v Komárne,
94. Židovská náboženská obec v Komárne
vo výške 500,00 eur na podujatie „Nyitott Menház – a zsidó kultúra bemutatása“,
95. Slovenský zväz vþelárov, Základná organizácia, Košická 11/7, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Vþelárska nedeĐa – 2. medový festival ZO SZV
Komárno“,
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateĐa voþi mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN þ. 13/2012 o
poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú þinnosĢ,
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finanþnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateĐa voþi mestu

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1519/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú þinnosĢ
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
neschvaĐuje
poskytnutie finanþnej dotácie z rozpoþtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
þinnosĢ podĐa VZN þ. 13/2012 o poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na
kultúru a záujmovú umeleckú þinnosĢ nasledovne:
1. SpoloþnosĢ Istvána Cornidesa - Cornides István Társaság, Ul. biskupa Királya 30,
Komárno
na organizáciu letného tábora v Kokave,
2. Dom Matice slovenskej, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na podujatie „Deti na javisko!“,
3. FALKA o.z., Mgr Kacz Gábor, Malá jarková 1A, Komárno
na organizovanie súĢaže za úþasti slovenských a maćarských družstiev,
4. Gurigono Symposium, Vnútorná okružná 178/21, Komárno
na predstavenie András Visky: Tirami Su,
5. Základná škola Móra Jókaiho s vyuþovacím jazykom maćarským - Jókai Mór
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno,
na tábor moderných tancov v Sokolciach,
6. KomárĖanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
na cyklus jesenných koncertov,
7. KomárĖanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
na organizovanie VI. roþníka Medzinárodného súĢažného festivalu Gy. Beliczayho
8. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na podujatie Takto sa bavíme my,
9. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, poboþka Komárno
na podujatie Historické mapy a plány v archívoch nitrianskeho a susedných regiónov,
10. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, poboþka Komárno
na výstavu historických dokumentov - "Komárno poþas I. svetovej vojny",
11. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, poboþka Komárno
na Informatívnu sprievodcu po archívnych fondoch KomárĖanského archívu,
12. Odysea Mysle, CVý, Rozmarínová 2, Komárno
na podujatie „Hurá prázdniny – Vakációóó!“,
13. Protestanský maćarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku, Elektrárenská
2, Komárno
na podujatie „VII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1520/2014
uznesenie
k pozmeĖujúcemu návrhu poslanca Mgr. Ondreja Gajdáþa
k pozmeĖujúcemu návrhu komisie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
poskytnutie finanþných dotácií na celoroþnú aktivitu športových klubov z úþelového
fondu z rozpoþtu mesta podĐa VZN þ. 2/2012 o poskytovaní finanþných dotácií
z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN þ. 15/2012, spolu
221 350 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.

Capoeira Komárno
Cavaliers Komárno
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Dievþenský volejbalový klub Komárno
FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor
Futbalový klub FK Activ Komárno
ChessKom n.o.
Kajak & kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Klub extrémnych športov Komárno
Klub Previs
Klub turistov Kormorán Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN
Mestský basketbalový klub Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komárno
Slovenská federácia KEMPO
ŠSK ROYAL
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno
Tolma Baranta - tradiþné maćarské bojové umenie
Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
Zápasnícky klub Slávia Komárno

350
350
450
4 900
300
900
400
15 000
1 500
71 200
300
1 500
300
450
12 800
800
48 500
2 000
3 600
5 850
3 500
5 500
600
1 100
4 000
500
3 400
300
8 000
18 000
4 200
800

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 žiadateĐa voþi mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN þ. 2/2012 o poskytovaní
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finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN
þ. 15/2012,
b) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje úþelové viazanie dotácie na podporu
športovej þinnosti a nájomného podĐa nájomnej zmluvy na prenájom športovísk
v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že výška nájomného
sa z dotácie podĐa bodu A/ 1. až 32. sa z uvedenej sumy prevádza priamo
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finanþnej dotácie v zmysle
bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateĐa voþi mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIýNOU VÄýŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA ý. 50:
POýET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24
ZA
:6
PROTI
:0
ZDRŽALO SA
: 12
NEHLASOVALO : 6

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1521/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finanþných dotácií na celoroþnú aktivitu športových klubov na
rok 2014 z rozpoþtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
poskytnutie finanþných dotácií na celoroþnú aktivitu športových klubov z úþelového
fondu z rozpoþtu mesta podĐa VZN þ. 2/2012 o poskytovaní finanþných dotácií
z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN þ. 15/2012, spolu
221 350 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.

Capoeira Komárno
Cavaliers Komárno
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Dievþenský volejbalový klub Komárno
FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor
Futbalový klub FK Activ Komárno
ChessKom n.o.
Kajak & kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Klub extrémnych športov Komárno
Klub Previs
Klub turistov Kormorán Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN
Mestský basketbalový klub Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komárno
Slovenská federácia KEMPO
ŠSK ROYAL
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno
Tolma Baranta - tradiþné maćarské bojové umenie
Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
Zápasnícky klub Slávia Komárno

350
350
450
4 900
300
900
400
15 000
1 500
71 200
300
1 500
300
450
12 800
800
48 500
1 700
3 900
5 850
3 500
5 500
600
1 100
4 000
500
3 400
300
8 000
18 000
4 200
800

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:
c) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých
záväzkov žiadateĐa voþi mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN þ. 2/2012 o poskytovaní
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finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN
þ. 15/2012,
d) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje úþelové viazanie dotácie na podporu
športovej þinnosti a nájomného podĐa nájomnej zmluvy na prenájom športovísk
v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že výška nájomného
sa z dotácie podĐa bodu A/ 1. až 32. sa z uvedenej sumy prevádza priamo
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finanþnej dotácie v zmysle
bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateĐa voþi mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DĕA 20. FEBRUÁRA 2014
1522/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finanþných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2014 z rozpoþtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
poskytnutie finanþných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov z rozpoþtu
mesta podĐa VZN þ. 2/2012 o poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport v znení VZN þ. 15/2012, spolu 3 800,00 eur nasledovne:
1. Gymnázium ďudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraniþná 10, Komárno,
- vo výške 550 eur na usporiadanie X. roþníka basketbalového turnaja Memoriál
Eduarda Šeba,
- vo výške 150 eur na 5. roþník medzinárodnej súĢaže v silovom trojboji študentov
stredných škôl KomárĖanský Valibuk,
2. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyuþovacím jazykom maćarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar TannyelvĦ Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
- vo výške 400 eur na súĢaž v športovej gymnastike s názvom „Sarlós József
Gimnasztikai Verseny“,
3. Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Középiskola, BudovateĐská ul. 32, Komárno
- vo výške 500 eur na usporiadanie 4. roþníka Olympijského festivalu detí a
mládeže,
4. Stredná priemyselná škola Komárno, PetĘfiho 2, Komárno
- vo výške 400,00 eur na usporiadanie súĢaže vo futbale a florbale s názvom
„Družobného stretnutia Štefana Baráka“,
5. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
- vo výške 550 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
- vo výške 550 eur na usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk
találkozója“,
6. Základná škola J. A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 700 eur na podporu podujatia „Trojstretnutie“ – športový turnaj
družobných miest v Budapešti,
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateĐa voþi mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN þ. 2/2012
o poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
v znení VZN þ. 15/2012,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpeþiĢ spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finanþnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od vysporiadania všetkých záväzkov
žiadateĐa voþi mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1523/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finanþných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2014 z rozpoþtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
neschvaĐuje
poskytnutie finanþných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov z rozpoþtu mesta
podĐa VZN þ. 2/2012 o poskytovaní finanþných dotácií z rozpoþtu Mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport v znení VZN þ. 15/2012 nasledovne:
1. FALKA o.z. - Kacz Gábor
na organizáciu medzinárodného stretnutia šermiarov a usporiadanie turnaja,
2. FUTBALOVÝ KLUB AKTÍV
na organizáciu akcie: Športové sústredenie mužstva

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1524/2014
uznesenie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
zrušuje
uznesenie þíslo 1532/2009 - k Návrhu na spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia krovu a
strechy kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1525/2014
uznesenie
k návrhu na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej
budovy Novej pevnosti v Komárne“
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
1.

2.
3.
B/

Predloženie žiadosti o nenávratný finanþný príspevok v rámci výzvy s kódom
ROP-3.1-2013/01 Regionálneho operaþného programu - Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteĐných kultúrnych pamiatok za
úþelom realizácie projektu „ Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy
Novej pevnosti v Komárne“, ktorej ciele sú v súlade s platným Územným plánom
mesta Komárno a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Komárno,
zabezpeþenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finanþný
príspevok,
Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t.j. vo výške 124.500, -euro.

ukladá
Mestskému úradu Komárno
postupovaĢ v zmysle bodu A/ tohto uznesenia
Termín: v súlade s dátumom ukonþenia výzvy ROP: do 08.04.2014
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1526/2014
uznesenie
k návrhu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy
Novej pevnosti v Komárne“
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

schvaĐuje
zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno þ. 3/2003 o
zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do
správy Mestského kultúrneho strediska so sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno -objekt
kasárne v Novej pevnosti na Hradnej ulici 3, Komárno, súp. þ. 3703 na p.þ. 1818/11
o výmere 10842 m2 v k.ú. Komárno, dĖom 01. marca 2014.

B/

žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
a ukladá
1. Mestskému úradu v Komárne
2. riaditeĐovi Mestského kultúrneho strediska
vykonaĢ potrebné opatrenia v zmysle bodu A tohto uznesenia.
Termín: v súlade s dátumom ukonþenia výzvy ROP: do 08.04.2014
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1527/2014
uznesenie
k návrhu na zrušenie þasti uznesenia 1533/2009

Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
ruší
bod C uznesenia þ. 1533/2009, ostatné body uznesenia zostávajú v platnosti.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1528/2014
uznesenie
na vykonanie zmeny v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 1.
marca 2014 do 31.decembra 2014
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
schvaĐuje
vykonanie zmeny v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 1. marca
2014 do 31.decembra 2014 v zmysle priloženého upraveného cestovného poriadku pre linky
þ. 2 a 8 (tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1529/2014
uznesenie
k návrhu na odvolanie na voĐbu þlena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Mestského zastupiteĐstva v Komárne
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

odvoláva

þlena – odborníka Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mestského zastupiteĐstva
v Komárne: MUDr. František Molnár,
B/

volí

þlena – odborníka Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mestského zastupiteĐstva
v Komárne: Ildikó Csiffáry.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1530/2014
uznesenie
k Návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne

Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

volí
prísediacich pre Okresný súd v Komárne menovite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B/

JUDr. Mária Kukel
Ing. Tichomír Méhes
Ing. Katarína Dubányová
RNDr. Alžbeta Szabóová
Mária Egyháziová
Helena Szabóová
Františka Skalová
Helena Pajdová
Anna Hledíková
Otto Santúr
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Zuzana Farkašová
Rozália Süttiová

nar. 22.07.1961
nar. 06.03.1959
nar. 08.07.1955
nar. 06.03.1951
nar. 03.04.1950
nar. 06.08.1948
nar. 19.02.1948
nar. 20.10.1944
nar. 05.07.1946
nar. 29.04.1935
nar. 01.08.1953
nar. 15.04.1953
nar. 23.09.1955

Komárno, Baštová ul. þ. 13
Komárno, Eötvösova ul. þ. 32/5
Komárno, Ul. pohraniþná þ. 5
Komárno, Hviezdna ul. þ. 22/38
Komárno, Gazdovská ul. þ. 19/20
Komárno, Eötvösova ul. þ. 26/3
Komárno, Eötvösova ul. þ. 42/15
Komárno, Komenského ul. þ. 14/6
Komárno, Rákócziho ul. þ. 27/1
Komárno, Kapitánova ul. þ. 21/9
Komárno, Slneþnicová ul. þ. 18
Komárno, Kapitánova ul. þ. 18/1
Komárno, Palatínova ul. þ. 59/15

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
1. vydaĢ zvoleným prísediacim osvedþenie o zvolení za prísediaceho pre Okresný
súd v Komárne,
2. zabezpeþiĢ zaslanie zoznamu zvolených prísediacich predsedovi Okresného súdu
v Komárne.
Termín: 21.02.2014

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1531/2014
uznesenie
Mestské zastupiteĐstvo v Komárne
A/

prerušuje

35. zasadnutie Mestského zastupiteĐstva v Komárne o 21:38 hod.,
B/

urþuje

termín pokraþovania 35. zasadnutia Mestského zastupiteĐstva v Komárne na deĖ 25. február
2014 o 15:00 hodine.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO
DŇA 25. FEBRUÁRA 2014 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA 2014
1532 /2014
uznesenie
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu:
a) o kontrole procesu verejného obstarávania za roky 2012 a 2013,
b) o prešetrení obchodnej verejnej súťaže 882/2012 od vypísania až doteraz, predmetom
ktorej mal byť prenájom kovových stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia
reklamných a informačných tabúľ.

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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DŇA 25. FEBRUÁRA 2014 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA 2014
1533/2014
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie

správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01/ÚHK/2014 o prešetrení obchodnej verejnej
súťaže č. 882/2012,
B/

žiada

primátora mesta po ukončení nájomného vzťahu dňa 28.02.2014 s doterajším nájomcom
Quintax s.r.o. Komárno, bez zbytočného odkladu vypísať verejnú obchodnú súťaž s uzavretím
novej nájomnej zmluvy s víťazom verejnej obchodnej súťaže do 01. júna 2014.

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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DŇA 25. FEBRUÁRA 2014 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA 2014
1534/2014
uznesenie
k súhrnnej správe o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy Mesta Komárno za rok 2013.

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO
DŇA 25. FEBRUÁRA 2014 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA 2014
1535/2014
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
žiada hlavného kontrolóra mesta
vypracovať stanovisko:
a)
či bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou Active s.r.o. v októbri 2006 bez
schválenia mestského zastupiteľstva v súlade s platnými právnymi predpismi
a s platnými zásadami hospodárenia mesta Komárno,
b)
či bolo podpísanie dodatku so spoločnosťou City Parking Group s.r.o. dňa
3.9.2013 bez schválenia mestského zastupiteľstva v súlade s platnými predpismi
a s platnými zásadami hospodárenia mesta Komárno?

MUDr. Antona Marek
primátor mesta

64

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27. februára 2014

UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO
DŇA 25. FEBRUÁRA 2014 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA 2014
1536/2013
uznesenie
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívne správy o:
1. kontrole dodržania platných právnych predpisov, zmlúv a hospodárenia medzi Mestom
Komárno a City Parking Group,
2. kontrole dodržiavanie zákonov a všeobecných právnych predpisov na úseku tvorby a
použitia sociálneho fondu mesta Komárno a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených pri NFK č. 12/ÚHK/2010,
3. kontrole dodržiavania zákonov a všeobecných platných právnych predpisov na úseku
hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva,
dodržiavanie zákona o verejnej službe a zákonníka práce a kontrola plnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predchádzajúcej následnej finančnej kontrole
ZŠ Rozmarínová ul. č. 1, 945 01 Komárne, IČO: 37861131,
4. kontrole tvorby a použitia finančných prostriedkov na zabezpečenie správy bytového fondu
a na údržbu obytných domov.

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1537/2014
uznesenie
k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom
mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2014.
Zoznam tvorí prílohu uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského
bytu na rok 2014 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.
Termín: do 15.marca 2014

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1538/2014
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/42 v Komárne pre Evu Čičovú, 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 1 rok, v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a že sa s menovanou
ukončí nájom 1-izbového bytu na adrese Veľký Harčáš 61/54 v Komárne písomnou
dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
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

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1539/2014
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/75 v Komárne pre Jozefa Farkasa,
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. Antona Marek
primátor mesta
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1540/2014
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotnícke účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec, so sídlom Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, IČO: 34073400,
na program Oreach – vendég 2014 vo výške 200 eur,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec, so sídlom Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, IČO: 34073400,
na program Oreach – vendég 2014 vo výške 200 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1541/2014
uznesenie
K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1398/2013 zo dňa 14. a 21.
novembra 2013 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 5. februára
2014 na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností :
- pozemkov, parcela registra „C“ č. 2011/1 o výmere 378 m², zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 2011/2 o výmere 225 m², zastavaná plocha a parcela registra
„C“ č. 2011/3 o výmere 58 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s vecným bremenom nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete,
s vyvolávacou cenou podľa BDÚ 74,40 eur/m², celkom 49.178,- eur, ktorá je zároveň
najnižším podaním,

B/

konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno,
vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1398/2013 zo dňa 14. a 21. novembra 2013 do
určeného termínu, t.j. do 17. januára 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno
neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu Mestského
úradu Komárno,

C/

schvaľuje
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 05. februára 2014
Ing. László Gyırfy, predseda
20,- eur
PaedDr. Štefan Bende, člen
20,- eur
JUDr. Štefan Bende, člen
20,- eur
Adriana Gerencsériová, člen
20,- eur
Beáta Kmeťová, člen
20,- eur
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1542/2014
uznesenie
k správe odbornej komisie zo dňa 30. januára 2014
na vyhodnotenie priameho predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“
č.145/22 o výmere 65 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno v zmysle uznesenia MZ č.
1400/C/2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu odbornej komisie zo dňa 30. januára 2014, na vyhodnotenie priameho predaja
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno, v súlade s uverejneným zámerom :
-

B/

predaja nehnuteľnosti, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 145/22 o výmere
65m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-89/2013 z parcely
registra „C“ č. 145/4 o výmere 1424 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno, s vecným bremenom nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete,
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým
posudkom, minimálne celkom vo výške 6.100,- eur,
konštatuje, že
na oznámenie zámeru priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno,
uverejneného v súlade s uznesením MZ č. 1400/C/2013 zo dňa 14. a 21. novembra
2013, do určeného termínu, t.j. do 17. januára 2014 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno bola podaná celkom 1 cenová ponuka. Navrhnutá cena bola 6.100,- eur, a
účastník splnil všetky podmienky priameho predaja.
Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom znalca Ing. Aleny
Šagátovej, č.73/2013 zo dňa 08.10.2013 zaokrúhlene vo výške 6.100,- eur.

C/

schvaľuje
v zmysle uznesenia MZ č. 1400/C/2013 zo dňa 14. a 21. novembra 2013,
a uverejneného zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym
predajom, v súlade § 9a ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, predaj nehnuteľnosti, novovytvorenej parcely registra
„C“ č. 145/22 o výmere 65 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom číslo
33938458-89/2013 zo dňa 01.10.2013 z parcely registra „C“ č. 145/4 o výmere 1424 m2,
ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom nakoľko pod
pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom, pre COM-KLIMA, s.r.o., IČO :
35 936 495, so sídlom A.Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka číslo : 16666/N
a Ondreja Šebena, podnikateľa, obchodným menom Ondrej Šeben – ŠEKO SHOP,
miesto podnikania Jókaiho ul. 9, 945 01 Komárno, zapísaný v živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra 401-3384, do podielového
spoluvlastníctva v ½ , ½ k celku, za cenu 6.100,- eur,
za nasledovných podmienok :
- lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia schválenia predaja,
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- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je 30 dní odo dňa
doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,
D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o schválení predaja v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia,
Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom
bremene v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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1543/2014
uznesenie
k petícii za vyhlásenie referenda
o územnosprávnom členení Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
podporuje petíciu
za vyhlásenie referenda o územnosprávnom členení slovenskej republiky a vytvorenie
Podunajskej župy so sídlom v Komárne.

MUDr. Antona Marek
primátor mesta
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