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2/2011 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ ur čí 
 

dvoch overovateľov 2. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 
- Ing. László Gyırfy, 
- Ing. Imrich Dubány. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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3/2011 
uznesenie 

k návrhu programu 2. (mimoriadneho) zasadnutia Mest ského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

program 2. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 13. 
januára 2011: 

 
1.   Otvorenie, 
2. Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 

24. júna 2010, 
3. Žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2011 spoločnosti CALOR, s.r.o., 
4.   Záver. 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 
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4/2011 
uznesenie 

k predloženej indikatívnej ponuke VUB, a.s. na posk ytnutie prekle ňovacieho úveru 
pre Mesto Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 
 indikatívnu ponuku VÚB, a.s. na poskytnutie prekleňovacieho úveru pre Mesto Komárno 

na financovanie kapitálových výdavkov mesta, 
 
B/ schva ľuje  
 

prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 1.328.753,83 eur na prefinancovanie Európskou    
úniou  schváleného projektu „Cyklotrasa Komárno – Váh – Komárom“ spôsobom 
splatenia kontokorentného úveru 1.318 tis. eur so splatnosťou do 29.01.2011 
a podpísanie zmluvy v zmysle indikatívnej ponuky VÚB, a.s., so splatnosťou do 
30.06.2011, 

 
C/ súhlasí 

 
so zabezpečením úveru podľa bodu B/ tohto uznesenia formou vlastnej blankozmenky 
Mesta Komárno a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej 
medzi Mestom Komárno a VÚB, a. s. vo forme a s obsahom akceptovateľným pre 
veriteľa ,VÚB, a.s., 

 
D/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

1. podpísať zmluvu o poskytnutí úveru a realizovať čerpanie úveru v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia,  

2. podpísať dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke v zmysle bodu C/ tohto 
uznesenia, 

3. podpísať a predložiť žiadosť o zmenu účtu prijímateľa v zmysle indikatívnej ponuky 
VÚB, a.s., 

 
     Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia  

Zodpovedný: primátor mesta 
 

E/ žiada 
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno 
 
prešetriť všetky okolnosti súvisiace s prijatím a použitím predmetného kontokorentného 
úveru, ktorý bol schválený v zmysle uznesenia č. 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010. 

 
     Termín: na nasledujúce zasadnutie MZ  

Zodpovedný: hlavný kontrolór 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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5/2011 
uznesenie 

k návrhu ceny tepla na rok 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre domácnosti spoločnosti CALOR, s.r.o. 
na rok 2011: 0,0628 eur/kWh, 

2. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných 
spotrebiteľov okrem domácností spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2011: 0,0628 eur/kWh, 

3. návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spoločnosti CALOR, 
s.r.o. na rok 2011: 121,1828 eur/kW, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre domácnosti spoločnosti CALOR, s.r.o. 
na rok 2011: 0,0628 eur/kWh, 

2. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných 
spotrebiteľov okrem domácností spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2011: 0,0628 eur/kWh, 

3. návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spoločnosti CALOR, 
s.r.o. na rok 2011: 121,1828 eur/kW, 

 
C/ poveruje a splnomoc ňuje 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 
zastupovať mesto Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s r.o., v súlade s bodom A/ a 
B/ tohto uznesenia a ako náhradníka Ing. Bélu Szabóa, zástupcu primátora. 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 

 
 
 

 


