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1 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1082/2021 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

-  MUDr. Szilárd Ipóth, 
-  Mgr. Ildikó Bauer. 
 

 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1083/2021 
uznesenie 

k návrhu programu 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 04. februára 
2021 v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky  
3. Správa o plnení uznesení  
4. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania sťažností a podnetov 

v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2020 
5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
6. CALOR s.r.o – Návrh na ceny tepla na rok 2021 
7. Podnikateľský plán na rok 2021 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. 
8. Žiadosť o nerovnomerné zasielanie príspevku pre COMORRA SERVIS 
9. Informatívna správa COMORRA SERVIS- osobné náklady požičovňe člnov 
10. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS 
11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
12. Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno 
13. Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno 
14. Návrh VZN mesta Komárno č. /2021, kt. sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na 

žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 
15. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry  
16. Komunitný plán Sociálnych služieb mesta Komárno 
17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
18. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno 
19. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 

na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2021 
20. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2020  
22. Návrh smernice o verejnom obstarávaní  
23. Zámer prestavby bývalej školy na nájomný bytový dom  
24. Informatívna správa o Strategickom pláne rozvoja verejného prístavu v Komárne 
25. Rôzne 
26. Záver 
 

 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1084/2021 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
ruší  
 
uznesenie č. 1061/2020 k návrhu na prenájom mestského bytu. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1085/2021 
uznesenie 

k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 15.01.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
15.01.2021.  
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1086/2021 
uznesenie 

k súhrnnej správe o hlavného kontrolóra za rok 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
berie na vedomie 
 
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania podnetov v podmienkach 
samosprávy mesta Komárno za rok 2020. 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1087/2021 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu o kontrole č. 11/2020, predmetom ktorej bola Kontrola zákonnosti 

postupu MsÚ Komárno vo veci úpravy ocenenia strojného zariadenia geotermálneho 
vrtu M-2 na termálnom kúpalisku v Komárne, evidovaného na inventárnej karte mesta: 
HIM3/426/8a -Technologické zariadenie na čerpanie termálnej vody z geotermálneho 
vrtu  M-2, r. 2010, Termálne kúpalisko, v súlade so znaleckým posudkom č. 2/2020 zo 
dňa 28.08.2020 z pôvodnej výšky 85 680,00 eur na všeobecnú hodnotu tohto majetku 
vo výške 24 348,40 eur. 
 

2. Informatívnu správu o kontrole č. 14/2020, predmetom ktorej bola kontrola predaja 
pozemkov pare. reg. „C" č. 8776/1 o výmere 18836 m2, lesný pozemok, a parc. reg. „C" 
č. 8783/1 o výmere 5451 m2, ostatná plocha, v k. ú. Komárno na základe obchodnej 
verejnej súťaže kupujúcemu, Ing. Z. Vargovi. 
 

3. Informatívnu správu o kontrole č. 15/ÚHK/2020, predmetom ktorej bola kontrola prevodu 
časti pozemkov p.č. 9377 a9378 delimitovaných TJ SPARTAK Komárno na Gymnázium  
s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, na ktorých sa nachádzala „kajakáreň“ 
prevádzkovaná vminulosti gymnáziom. 

 

4. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 28.01.2021. 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1088/2021 
uznesenie 

k predloženému Návrhu ceny tepla na rok 2021 spoločnosti CALOR s.r.o, so sídlom: 
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43797831  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

1. predložený návrh na zmenu 
 

a) variabilnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2021 v hodnote 0,0406 eur/kW bez 
DPH, 

b) fixnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2021 v hodnote 159,0245 eur/kW bez 
DPH, 
 

2. stanovisko dozornej rady spoločnosti Calor s.r.o.  zo dňa 18.01.2021. 
 

B/ súhlasí s návrhom ceny tepla 
 
     1. variabilnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2021 v hodnote 0,0406 eur/kW bez   

DPH, 
     2. fixnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2021 v hodnote 159,0245 eur/kW bez DPH, 
 
C/ žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti  CALOR, s r.o. vykonať všetky potrebné 
úkony spojené so schválením  návrhu ceny tepla na rok 2021 spoločnosti CALOR, 
s r.o., v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia. 

     a  
2. Ing. Bélu Balogha, konateľa spoločnosti 
 

vykonať všetky potrebné úkony k schváleniu cenového návrhu na ÚRSO. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1089/2021 
uznesenie 

k predloženému Podnikateľskému plánu na rok 2021 spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01  Komárno, IČO: 36537870   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

predložený návrh Podnikateľského plánu spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s. na rok 2021, ktorého súčasťou je Plán ročných  výkonov na rok  
2021 v prospech mesta Komárno, Investičný plán  spoločnosti na roky 2021-2025 , 
Investičný plán skupinového nadobecného vodárenského majetku na roky 2021-23, 
Investičný plán na roky 2021-23 pre obce a Finančný plán na rok 2021, 

   
B/ schvaľuje 
 

podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na 
rok 2021,  Plán ročných výkonov na rok 2021 v prospech mesta Komárno, Investičný plán 
spoločnosti na roky 2021-2025, Investičný plán skupinového nadobecného vodárenského 
majetku na roky 2021-23, Investičný plán na roky 2021-23 pre obce  a Finančný plán na 
rok 2021, 

 
C/ žiada 
     Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno,  
 

rozhodnutím jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. postupovať podľa 
bodu B tohto uznesenia. 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1090/2021 
uznesenie 

k Žiadosti o nerovnomerné zasielanie príspevku pre COMORRA SERVIS  
so sídlom: Športová 1, 945 01 Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
žiadosť COMORRA SERVIS so sídlom: Športová 1, 945 01 Komárno o nerovnomerné 
zasielanie príspevku pre COMORRA SERVIS, 
 
B/ schvaľuje 
 
nerovnomerné zasielanie príspevku na rok 2021 pre COMORRA SERVIS, so sídlom 
Športová 1, 945 01 Komárno nasledovne:  

- na mesiace marec, apríl, máj v sume 65 000,00 eur, 
- na mesiace jún, júl a august v sume 35 000,00 eur, 
- na ostatné mesiace (január, február, september, október, november, december) 

v sume 50 000,00 eur, 
 
C/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

primátora mesta Komárno zabezpečiť zasielanie príspevku pre COMORRA SERVIS so 
sídlom: Športová 1, 945 01 Komárno na rok 2021 v zmysle bodu B tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 04. FEBRUÁRA 2021 

______________________________________________________________________________ 

10 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1091/2021 
uznesenie 

k Informatívnej správe   COMORRA SERVIS - osobné náklady – požičovňa člnov 
  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

Informatívnu  správu COMORRA SERVIS – s rozborom osobných nákladov požičovne 
člnov v roku 2020, 

 
B/ vyslovuje poďakovanie 
 

vedeniu i členom Kajak & kanoe klubu v Komárne za zabezpečenie bezplatne 
prevedeného odborného  dozoru pri prevádzkovaní požičovne člnov na Mŕtvom ramene 
Váhu v roku 2020. 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1092/2021 
uznesenie 

k návrhu na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ vymenuje na návrh primátora mesta Komárno, Mgr. Bélu Keszegh 
 

podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pána Ing. G. K., trvale bytom 945 01 Komárno,  za riaditeľa 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, IČO: 44 191 758, so sídlom Športová 
1, 945 01 Komárno  s účinnosťou od 01.03.2021. 

 
B/        žiada 

Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

 vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/  tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 04. FEBRUÁRA 2021 

______________________________________________________________________________ 

12 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1093/2021 
uznesenie 

k návrhu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na 
rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 
            Dôvodovú správu k návrhu vybratých investícií na rok 2021, 
 
B/ schvaľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, povolené 
prekročenie kapitálových príjmov,  položka 230 - z predaja majetku, o sumu    
80 000 eur 

2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, povolené 
prekročenie príjmových finančných operácií nasledovne: 

a) prevod nevyčerpaných dotácií prijatých v roku 2020 do roku 2021 
• dotácia na cykloboxy – prístrešky pre bicykle vo výške 75 242 eur 

• dotácia na rekonštrukciu  strechy  v Pevnosti vo výške 565 500 eur 

b) prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 216 939 eur 
3. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových 
výdavkov vo výške 83 969 eur, rozpis na položky v tabuľke č. 1, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

4. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021, rozpis investícií 
na rok 2021 vo výške 1 021 650,00 eur,  podľa tabuľky č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia, 

C/ žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2021. 

2. dodržať výdavky jednotlivých položiek investičných výdavkov ako záväzné limity 
na rok 2021. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 04. FEBRUÁRA 2021 

______________________________________________________________________________ 

13 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1094/2021 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísaných primátorom mesta 
Komárno v roku 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 65 až 108/2020 a RO č. 117/2020 podpísané primátorom mesta 
Komárno v roku 2020 za obdobie október - december 2020. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1095/2021 
uznesenie 

k vyradeniu položky z účtu 042 a  preúčtovaniu položiek z účtu 042 v zmysle 
inventarizácie vykonanej k 31.12.2019  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     berie na vedomie 
 

1. návrh inventarizačnej komisie na vyradenie a preúčtovanie položiek v zmysle prílohy          
č.1 a 2. 

 
B/     schvaľuje 
 

1. vyradenie položky z účtu 042  – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
v účtovnej hodnote 3916,88 eur a vykonať jej odpísanie z účtu obstarania hmotného 
majetku, 

 
2. preúčtovanie položiek vedených na účte 042  – Obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku  a posúdených ako neinvestičné náklady  v celkovej účtovnej hodnote 
80495,16 eur na príslušný nákladový účet v zmysle prílohy č.2 

C/ žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

vykonať úpravy v účtovníctve v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1096/2021 
uznesenie 

k obnove športových zariadení v meste Komárno 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

Správu o postupe obnovy športových zariadení v meste Komárno,  
 

B/ schvaľuje 
 

Vykonanie obnovy športových zariadení mesta Komárno zo schváleného rozpočtu 
bežných výdavkov, programu 5.1 (zdroj 41 - na športové zariadenia v majetku mesta) 
v poradí: 

 
Plánované obnovy Rozpočet  v eurách  

Futbalové ihrisko - Nová Stráž 20 000 

Futbalové ihrisko ZŠ Komenského 15 000 

Futbalové ihrisko ZŠ M. Jókaiho 30 000 

Multifunkčné ihrisko na VII sídlisku (Svätojánska ul.)  10 000 

Multifunkčné ihrisko v Bauringoch 2 000 

Skateboard ihrisko na brehu Váhu 5 000 

Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove 15 000 

Spolu -  bežné výdavky  97 000 

Plánované investície Rozpočet v eurách 

Externý pingpongový stôl na Bubnovej–Hviezdnej  1 500 

Externý pingpongový stôl pri plánovanom Žihadielku na 
IV. sídl.  1 500 

Spolu kapitálové výdavky  3 000 

  

Celkom 100 000 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

 
C/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu na rok 2021, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 
 
1) zníženie bežných výdavkov, program 5.1., odd. 08,  položka 640 – Dotácie na športové 

zariadenia v majetku mesta,  o sumu 100 000,00 eur, 
2)  zvýšenie bežných výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 600 – výdavky na obnovu 

športových zariadení podľa tabuľky, o  sumu 52 000,00 eur,  
3) zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ Móra Jókaiho s VJM, 

Komárno Ul. mieru č. 2, na obnovu futbalového ihriska, o sumu  30 000,00 eur, 
4)  zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ J.Á. Komenského Komárno, 

na obnovu futbalového ihriska, o sumu  15 000,00 eur, 
5) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., od 08, položka 700 – Externý 

pingpongový stôl na Bubnovej – Hviezdnej, o sumu 1 500,00 eur, 
6) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., od 08, položka 700 – Externý 

pingpongový stôl pri plánovanom žihadielku na IV. sídlisku, o sumu 1 500,00 eur, 
 
D/ žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

a) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2021 

b) zabezpečiť postupnú projektovú prípravu 
c) zabezpečiť procesy VO do výšky schváleného rozpočtu  

 
 2.   Mgr. Katalin MÁTYÁS , riaditeľku ZŠ s  VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č. 2  
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /3  tohto uznesenia do rozpočtu 
rozpočtovej organizácie na rok 2021, 
 

3 .  PaedDr. Zuzanu Langschadlovú, riaditeľku ZŠ J.Á. Komenského, Komárno  
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /4  tohto uznesenia do rozpočtu 
rozpočtovej organizácie na rok 2021. 

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1097/2021 
uznesenie 

k oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

Správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta 
Komárno,  
 

B/ schvaľuje 
 

Vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno 
zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.2, v poradí: 
 
- Chodník a spevnená plocha na Košickej ul. pred železničnou stanicou – 1063 m2 (z 

toho povrch zo zámkovej dlažby 78 m2 a z asfaltu 985 m2)  
 

- Chodník na Hradnej ul. v úseku od Mestskej polície po univerzitu – 331 m2 (povrch 
zo zámkovej dlažby) 

 
- Chodník na Pohraničnej ul. obojstranne – 1. etapa: po strane budovy Okresného 

súdu (od Jókaiho smerom k Záhradníckej) 732 m2 (povrch zo zámkovej dlažby)  
 
- Slnečná (Od Ul. práce po Trstinovú a od Trstinovej po Ul. 29 augusta) 

- Palatínova (od mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne –rok 2023)  

- Dunajské nábrežie (Od Lehárovej po Elektrárenskú, strana mesto) 

- Krížna (v MČ Nová Stráž) 

C/ ruší  
uznesenie MZ č. 620/2020 

 
D/ žiada 
    Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

- zabezpečiť postupnú projektovú prípravu, 

- zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu. 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1098/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 

39, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 
1.079.762,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1.073.762,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, 
Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 152.525,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 132.525,- eur), 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 

vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom 
na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 478.937,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 203.937,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 

39, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 1.079.762,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

1.073.762,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 1.079.762,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

1.073.762,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, 

Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 152.525,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 132.525,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 152.525,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 132.525,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, 
Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom na roky 2021 
až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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3. rozpočet Školskej jedálne, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 

vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom 
na strane príjmov a výdavkov  

- na rok 2022 vo výške 502.468,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 227.468,- eur), 

- na rok 2023 vo výške 502.468,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 227.468,- eur), 

 
rozpočet Školskej jedálne, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom 
na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/ ukladá 

riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2021 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1099/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, 
Komárno na roky 2021 až 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 1.035.652,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 1.023.652,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2021 vo výške 136.440,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 118.440,- eur), 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy 

Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2021 vo výške 370.645,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 159.061,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na 

strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2022 vo výške 1.035.652,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

1.023.652,- eur),  
- na rok 2023 vo výške 1.035.652,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

1.023.652,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na 
roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov 
- na rok 2022 vo výške 136.440,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 118.440,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 136.440,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 118.440,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na roky 2021 až 2023 
je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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3. rozpočet Školskej jedálne, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy 

Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 388.998,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 177.414,- eur), 
 
- na rok 2023 vo výške 388.998,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 177.414,- eur), 
 
rozpočet Školskej jedálne, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy 
Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na roky 2021 až 2023 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/ ukladá 

riaditeľke Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 

Termín: do 31.12.2021 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1100/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – 
Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai 
Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov na 
rok 2021 vo výške 1.012.669,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
1.012.469,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub Ul. 
mieru 2, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – 
Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 144.324,- eur (z toho 
dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 129.324,- eur), 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť Základnej školy Móra 

Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, 
Komárno - Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 184.604,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 91.036,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai 

Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2022 vo výške 1.012.669,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 1.012.469,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 1.012.669,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 1.012.469,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai 
Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub Ul. 
mieru 2, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – 
Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2022 vo výške 144.324,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 129.324,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 144.324,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 129.324,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub Ul. 
mieru 2, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – 
Komárom na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť Základnej školy Móra 

Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno 
- Komárom na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 195.108,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 101.540,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 195.108,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 101.540,- eur), 
 

rozpočet Školskej jedálne, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť Základnej školy Móra 
Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno 
- Komárom na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/ ukladá 

riaditeľke Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai 
Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2021 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1101/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2021 až 2023 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2021 vo výške 646.096,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
641.096,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 
126.398,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 111.398,- eur), 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 

Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 
184.765,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 82.765,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov  

- na rok 2022 vo výške 646.096,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
641.096,- eur), 

- na rok 2023 vo výške 646.096,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
641.096,- eur), 

 
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2021 až 2023 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej 

školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 126.398,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 111.398,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 126.398,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 111.398,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 

Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 194.315,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 92.315,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 194.315,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 92.315,- eur), 
 
rozpočet Školskej jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 
Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/ ukladá 

riaditeľovi Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 
 

Termín: do 31.12.2021 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1102/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 
Ul. práce  24, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  
24, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 
1.162.027,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1.160.027,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, Ul. 
práce 24, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2021 vo výške 159.847,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 140.847,- eur), 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 

vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 236.475,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 103.861,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  

24, Komárno – Komárom na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 1.162.027,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 1.160.027,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 1.162.027,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 1.160.027,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  
24, Komárno – Komárom na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, Ul. 
práce 24, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na strane príjmov 
a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 159.847,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 140.847,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 159.847,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 140.847,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, Ul. 
práce 24, Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na roky 2021 až 2023 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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3. rozpočet Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na 
strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 248.459,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 115.845,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 248.459,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 115.845,- eur), 
 
rozpočet Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom na 
roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
 
C/ ukladá 

riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. 
práce  24, Komárno – Komárom 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2021 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1103/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2021 až 2023 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
na rok 2021 vo výške 642.494,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
638.994,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo 
výške 87.466,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 77.466,- eur), 
 

3. rozpočet Školskej jedálne, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 
281.340,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 139.340,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  

- na rok 2022 vo výške 642.494,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
638.994,- eur), 

- na rok 2023 vo výške 642.494,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
638.994,- eur), 

 
rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2021 až 2023 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 87.466,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 77.466,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 87.466,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 77.466,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej 
školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
3. rozpočet Školskej jedálne, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 

Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2022 vo výške 297.418,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 155.418,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 297.418,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 155.418,- eur), 
 
rozpočet Školskej jedálne, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/ ukladá 

riaditeľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2021 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 04. FEBRUÁRA 2021 

______________________________________________________________________________ 

30 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1104/2021 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2021 až 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2021 vo výške 964.000,- eur (z 
toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 880.000,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2022 vo výške 964.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 880.000,- eur), 
- na rok 2023 vo výške 964.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 880.000,- eur), 
 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na roky 2021 až 2023 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
 
C/ ukladá 

riaditeľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 

Termín: do 31.12.2021 
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1105/2021 
uznesenie 

k Informatívnej správe – návrat do škôl, január 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
Informatívnu správu ohľadne otváraniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno v januári 2021. 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1106/2021 
uznesenie 

k udeleniu čestného názvu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – 
Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ súhlasí  

s podaním návrhu na MŠVVaŠ SR o zapožičanie čestného názvu Základná škola 
Józsefa Eötvösa s vyučovacím jazykom maďarským – Eötvös József Alapiskola, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom pre Základnú školu s vyučovacím jazykom 
maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom, 

 
B/  poverí  

Ing. Petra Majera, riaditeľa školy Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom 
 
 
podať návrh na MŠVVaŠ SR k udeleniu čestného názvu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: do 31. 03. 2021 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1107/2021 
uznesenie 

k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb mesta Komárno na rok 2020  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb   
mesta Komárno na rok 2020 (správa tvorí prílohu uznesenia).  
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1108/2021 
uznesenie 

na  schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2021  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        schvaľuje 

Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 
2021, 

 
B/        žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb mesta Komárno na rok 2021, 

Termín: do 28. februára 2022 
 

2. zabezpečiť vyhotovenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb mesta  Komárno na rok 2022. 

 
 Termín: do  28. februára 2022 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1109/2021 
uznesenie 

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

zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1710/537 o výmere 
111 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359-82/2020 zo 
dňa 07.07.2020, z parcely reg. „C“ č. 1710/460 o výmere 373 m², ostatná plocha, 
vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, pre R. C., rodeného C., trvalým pobytom 946 
13 Okoličná na Ostrove  ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok, 
ktorý je predmetom kúpy by chcel pričleniť k susednému pozemku vo  svojom 
vlastníctve,  bol schválený uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  Komárne  
číslo  1014/2020  zo  dňa  05. novembra 2020 a  zverejnený dňa 10. novembra 
2020 na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj 
v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

B/ schvaľuje 
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

predaj  pozemku,  novovytvorenej  parcely  registra  „C“ č. 1710/537 o výmere 
111 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359-82/2020 
zo dňa 07.07.2020, z parcely reg. „C“ č. 1710/460 o výmere 373 m², ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, pre R. C., rodeného C., trvalým 
pobytom 946 13 Okoličná na Ostrove  ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko pozemok ktorý je predmetom kúpy by chcel pričleniť k susednému 
pozemku vo  svojom vlastníctve, 
   

2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 44,00 eur/m2, celkom 4 884,00 eur, 
 

za nasledovných podmienok: 
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 1 465,20 eur, z  

titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu, 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške  

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí  kupujúci, 
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C/ žiada  

Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1110/2021 
uznesenie 

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

 zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku,  parc. registra „C“ č. 10245 o výmere 
112 974 m2, orná pôda vedenej  na  LV  č.  6434 v  k. ú. Komárno  pre účely 
poľnohospodárskej výroby, pre J. R., s trvalým pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž  
na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko pozemok permanentne obhospodaruje a má v nájme a vo vlastníctve 
pozemky v okolí bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 1019/2020 zo dňa 05. novembra 2020 a  zverejnený dňa 10. novembra 2020 
na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/     schvaľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemku, parc. registra „C“ 
č. 10245 o výmere 112 974 m2, orná pôda, vedenej  na  LV  č.  6434 v  k. ú. 
Komárno pre účely poľnohospodárskej výroby, pre J. R., s trvalým pobytom 945 04 
Komárno – Nová Stráž, IČO: 37860330  na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou 
výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok 
permanentne obhospodaruje a má v nájme a vo vlastníctve pozemky v okolí 

 
         za nasledovných podmienok: 

- nájomca sa zaviaže užívať predmet nájmu na účely uvedené v bode B/1, 
- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady, 
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky, 

nepoužije pesticídy a umelé hnojivá, 
- na prenajatých pozemkoch je neprípustné prihnojovanie hnojovicou 

ošípaných, 
- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 5 976,00 

eur, z  titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho titulu, 

 
2. Nájomné za 1ha prenajatých pozemkov vo výške  264,51 eur/ha (114,51 eur/ha 

priemerná výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy za rok 2019 
+150,00 eur)  t. j. 2 988,00 eur/rok, 

3. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú každoročne k 
30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne 
územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
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C/ žiada  
Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1111/2021 
uznesenie 

k prenájmu pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     konštatuje, že  
 

zámer prenájmu časti pozemku  o výmere 8 m2 z parc. reg. „C“ č. 5787 o výmere 
3384 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre V. Gy., s 
trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1016/2020 zo 
dňa 05. novembra 2020 a  zverejnený dňa 10. novembra 2020 na úradnej tabuli 
a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 

 
B/     schvaľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

- v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
prenájom časti pozemku  o výmere 8 m2 z parc. reg. „C“ č. 5787 o výmere 3384 
m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre V. Győ., 
rodenú Gy., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že žiadateľka by chcela ďalej prevádzkovať unimobunku po 
pôvodnom nájomcovi, ako mini pekárničku „minit“ na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
- ročné nájomné vo výške 47,00 eur/rok,           
za nasledovných podmienok: 
- žiadateľka sa zaväzuje obnoviť vonkajší vzhľad existujúcej unimobunky,  
- žiadateľka sa zaväzuje zachovať prístrešok k unimobunke, ktorý v súčasnosti slúži 

pre zastávku MHD, a udržiavať ho  na vlastné náklady,  
- nájomná zmluva bude uzavretá po preukázaní vlastníckeho vzťahu žiadateľky 

k unimobunke, 
 

C/        žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

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

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1112/2021 
uznesenie 

k prenechaniu časti nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe Mestského 
kultúrneho strediska Komárno do nájmu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

- zámer prenájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 50 m2 z  nehnuteľnosti, 
v stavbe  „kultúrny dom“, súp. číslo 259,  ktorá je postavená na parcele registra „C“ 
číslo 59/2 o výmere 354 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej 
na LV č. 2123, na Správe katastra Komárno, okres Komárno, Obec Komárno, 
katastrálne územie Nová Stráž, na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.3.2021 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa pre Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1073/2020 zo dňa 10. decembra 2020, 
zverejnený dňa 14. decembra 2020 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.    

 
B/    schvaľuje 
        s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

   prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 50 m2 z  nehnuteľnosti, 
v stavbe  „kultúrny dom“, súp. číslo 259,  ktorá je postavená na parcele registra „C“ 
číslo 59/2 o výmere 354 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej 
na LV č. 2123, na Správe katastra Komárno, okres Komárno, Obec Komárno, 
katastrálne územie Nová Stráž, v správe Mestského kultúrneho strediska Béni 
Egressyho Komárno, IČO: 00059994, so sídlom Hradná č. 1, 945 01 Komárno,  v  
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, na dobu neurčitú s účinnosťou od 
1.3.2021 pre:  
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36631124, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zachovania kontinuity 
poskytovania služieb v pôsobnosti prenajímateľa pre obyvateľov mestskej časti Nová 
Stráž. 

2. nájomné vo výške 16,59  EUR/m2/rok, celkom 829,50 EUR/ročne, za nasledovných 
podmienok: 

- nájomca sa zaväzuje uhrádzať všetky služby spojené s nájmom predmetného 
nebytového priestoru, 

 
C/       žiada  
           Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia 

           Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1113/2021 
uznesenie 

k prenájmu nebytových priestorov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

- zámer prenájmu časti nebytového priestoru  o výmere 1 m2 v budove na                 
Ul. roľníckej školy 51, 945 01 Komárno so súpisným číslom č. 873, druh stavby 
bytový dom, postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3968 o výmere 753 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
pre Towercom, a. s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 
36364568, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného úradu Bratislava 
I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3885/B, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1072/2020 zo dňa 10. decembra 2020, 
zverejnený dňa 15. decembra 2020 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.    
 

B/    schvaľuje 
        s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
- prenájom časti nebytového priestoru  o výmere 1 m2 v budove na Ul. roľníckej školy 
51, 945 01 Komárno so súpisným číslom č. 873, druh stavby bytový dom, postavenej na 
pozemku parc. reg. „C“ č. 3968 o výmere 753 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pre Towercom, a. s., so sídlom Cesta na Kamzík 
14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra 
Okresného úradu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3885/B, z dôvodu umiestnenia 
stojanu na optické technológie s rozmermi 600 x 600 x 2000 mm. 

2. nájomné vo výške 40,00 eur/rok 
 

za nasledovných podmienok: 
 
- nájomca sa zaväzuje uhrádzať režijné a prevádzkové náklady počas celej doby 

prenájmu, 
 

C/ žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia 

       Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1114/2021 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom bytov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

zámer prenájmu 
- bytu č. 2 na prízemí bytového domu so súp. č. 4137, nachádzajúceho sa na 

pozemku parc. reg. „C“. č. 5172 na adrese Ul. Slobody č. 9, 945 01 Komárno 
- bytu č. 11 na 1. poschodí bytového domu so súp. č.  4137, nachádzajúceho sa na 

pozemku parc. reg. „C“. č. 5172 na adrese Ul. Slobody č. 9, 945 01 Komárno,  
na dobu určitú 5 rokov,  pre: Nemocnica AGEL Komárno s. r. o., so sídlom: 
Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vl. Č. 45715/N, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 
1062/2020 zo dňa 10. decembra 2020, zverejnený dňa 14. decembra 2020 na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,    
 

B/    schvaľuje 
        s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

- bytu č. 2 na prízemí bytového domu so súp. č. 4137, nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. reg. „C“. č. 5172 na adrese Ul. Slobody č. 9, 945 01 Komárno 

- bytu č. 11 na 1. Poschodí bytového domu so súp. č.  4137, nachádzajúceho 
sa na pozemku parc. reg. „C“. č. 5172 na adrese Ul. Slobody č. 9, 945 01 
Komárno, 

na dobu, určitú 5 rokov,  pre: Nemocnica AGEL Komárno s. r. o., so sídlom: 
Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vl. Č. 45715/N, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov mesta 
Komárno a celého regiónu 

 

2. nájomné a služby spojené s bývaním pre byt č. 2 vo výške  137,53 eur mesačne, pre 
byt č. 11 vo výške 137,54 eur mesačne 

 
za nasledovných podmienok: 
   

- nájomca sa zaväzuje, že v bytoch budú ubytovaní jeho zamestnanci – lekári, 
ošetrovateľský personál na dobu trvania ich pracovného pomeru, 

- prevádzkové náklady na spotrebu elektrickej energie a vody uhrádza nájomca 
priamo dodávateľom, prevádzkové náklady za ústredné kúrenie uhrádza 
nájomca prenajímateľovi, 
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C/ žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia 

       Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1115/2021 
uznesenie 

k žiadosti o predaj  časti pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
  
            predmetom kúpy sú mestské spoluvlastnícke podiely a to podiel 16/30 k celku t.j. 

87,46 m2 z pozemku na parc. reg. „C“ č. 10701/2 o výmere 164 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie a spoluvlastníckeho podielu 16/30 k celku t.j. 606,40 m2 z pozemku na 
parc. reg. „C“ č. 10702/2  o výmere 1137 m2, záhrada obe vedené na LV č. 892 v k.ú. 
Komárno. Žiadatelia sú spoluvlastníkmi pozemkov parc. reg. „C“ č. 10701/2 a parc. 
reg. „C“ č. 10702/2 , každý v podiele 28/120-ín k celku. 

 
B/ schvaľuje 

 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8  písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné 
predkupné právo),  
a) predaj spoluvlastníckeho podielu 16/30 k celku t.j. 87,46 m2 z pozemku parc. 
reg. „C“ č. 10701/2 o výmere 164 m2, zastavaná plocha a nádvorie vedenej na LV 
č. 892 v k.ú. Komárno, pre Mgr. P.P., rodeného P.,  trvalým pobytom 945 01 
Komárno do spoluvlastníckeho podielu 8/30 k celku a J. G., rodeného G., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno spoluvlastníckeho podielu 8/30 k celku, 
b) predaj spoluvlastníckeho podielu 16/30 k celku t.j. 606,40 m2 z pozemku na 
parc. reg. „C“ č. 10702/2  o výmere 1137 m2, záhrada, vedenej na LV č. 892 v k.ú. 
Komárno, pre Mgr. P. P., rodeného P., trvalým pobytom 945 01 Komárno do 
spoluvlastníckeho podielu 8/30 k celku a J. G., rodeného G., s trvalým pobytom 
945 01 Komárno spoluvlastníckeho podielu 8/30 k celku, 
 

2. kúpnu cenu spoluvlastníckych podielov podľa znaleckého posudku                 
č. 108/2020  celkom  10.345,55 eur 

      za nasledovných podmienok: 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 

výške je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 

C/        žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1116/2021 
uznesenie 

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

zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 8733/4, vo výmere 441 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 109/2020 zo dňa 12.11.2020, 
vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571,  z parcely reg. „C“ č. 8733/1, vo výmere    
665 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno  pre Ing. R. K., 
rodeného K., a manželku P. K., rodenú N., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého 
pozemku parc. reg. „C“ č. 8783/2 k žiadanému pozemku a pozemku parc. reg. „C“ č. 
8783/3, na ktorom sa nachádza rodinný dom so súp. č. 3635, obe vedené na LV č. 
7842 v k.ú. Komárno. Novovytvorená parcela reg. „C“ č. 8733/4, ktorá  je predmetom 
kúpy slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu a k záhrade, bol schválený 
uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  Komárne  číslo  1070/2020  zo  dňa  
10. decembra 2020 a  zverejnený dňa 14. decembra 2020 na úradnej tabuli a na 
webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 
 

B/ schvaľuje 
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

predaj  novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 8733/4, vo výmere 441 m2, zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 109/2020 zo dňa 12.11.2020, 
vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571,  z parcely reg. „C“ č. 8733/1, vo výmere    
665 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno  pre Ing. R. K., 
rodeného K., a manželku P. K., rodenú N., obaja s trvalým pobytom 945 01 
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú 
vlastníkmi priľahlého pozemku parc. reg. „C“ č. 8783/2 k žiadanému pozemku 
a pozemku parc. reg. „C“ č. 8783/3, na ktorom sa nachádza rodinný dom so súp. 
č. 3635, obe vedené na LV č. 7842 v k.ú. Komárno. Novovytvorená parcela reg. 
„C“ č. 8733/4, ktorá  je predmetom kúpy slúži ako prístupová cesta k rodinnému 
domu a k záhrade. 

 
2. kúpnu cenu vo výške podľa platnej BDÚ, za 37,80 eur/m2, celkom 16.669,80 

eur  za nasledovných podmienok: 
 
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného, t.j. 5.000,94 eur z  titulu   

bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu, 
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- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 

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

C/ žiada  
Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1117/2021 
uznesenie 

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

zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 8733/3, o výmere 87 m2, zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 109/2020 zo dňa 20.09.2021, vyhotoviteľ: 
ALFYGEO, IČO: 33779571,  z parcely reg. „C“ č. 8733/1, vo výmere 665 m2, 
zastavaná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno  pre J. T. rodeného T.,  
a manželku Z. T., rodenú B., obaja s trvalým pobytom  945 01 Komárno,  ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku 
parc. reg. „C“ č. 8734 k žiadanému pozemku, na ktorom sa nachádza rodinný dom so 
súp. č. 3068, vedený na LV č. 4942 v k.ú. Komárno.  
 
Novovytvorená parcela reg. „C“ č. 8733/3, ktorá  je predmetom kúpy, slúži ako 
prístupová cesta k rodinnému domu a k záhrade, bol schválený uznesením  
Mestského  zastupiteľstva  v  Komárne  číslo  1071/2020  zo  dňa  10. decembra 
2020 a  zverejnený dňa 14. decembra 2020 na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 
8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
 

B/ schvaľuje 
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
predaj  novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 8733/3, o výmere 87 m2, zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 109/2020 zo dňa 20.09.2021, 
vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571,  z parcely reg. „C“ č. 8733/1, vo výmere 
665 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno  pre J. T., 
rodeného T., a manželku Z. T. rodenú B., obaja s trvalým pobytom 945 01 
Komárno,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú 
vlastníkmi priľahlého pozemku parc. reg. „C“ č. 8734 k žiadanému pozemku, na 
ktorom sa nachádza rodinný dom so súp. č. 3068, vedený na LV č. 4942 v k.ú. 
Komárno. Novovytvorená parcela reg. „C“ č. 8733/3, ktorá  je predmetom kúpy, 
slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu a k záhrade. 

2. kúpnu cenu vo výške podľa platnej BDÚ, za 37,80 eur/m2, celkom 3.288,60 
eur, za nasledovných podmienok: 
 
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného, t.j. 986,58 eur z  titulu   

bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu, 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej     

       výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci  
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C/ žiada  
Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1118/2021 
uznesenie 

k predaju pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaluje 
 
predaj  novovytvorenej parcely  reg.“C“ č. 8090/61, vo výmere 14 m2, zastavaná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom  č. 3377957-110/2020 zo dňa 13.11.2020, z parcely reg. 
“C“ č. 8090/1 vo výmere 3819 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, 
pre  Ing. R.N., s trvalým pobytom 945 01 Komárno. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1119/2021 
uznesenie  

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že   
 
             žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so súp. č. 524, ktorý sa nachádza na 

priľahlom pozemku parc. reg. „C“ č.1710/20 k žiadanej parcele.  Novovytvorená 
parcela reg. „C“ č.1710/86, ktorá  je predmetom kúpy, je prístupná iba cez  pozemok 
žiadateľov, 

    
B/ schvaľuje 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou),  
 - predaj  pozemku  novovytvorenej parcely reg. “C“ č.1710/86, vo výmere               
62 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.35974672-409/2020 
zo dňa 01.10.2020, z parcely reg. “C“ č. 1710/86, vo výmere  162 m2, zastavaná 
plocha  vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž  pre Ľ. H., rodeného H.,  a manž. 
Z. H., rodenú H., obaja s trvalým pobytom  945 04 Komárno mestská časť Nová 
Stráž,   

2. kúpnu cenu vo výške 100 % z ceny podľa platnej BDÚ, za 44,00 eur/m2, 
celkom 2728,00 eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach 

prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 
  -  žiadatelia uhradia sumu vo výške  alikvotnú  časť z  ročného  nájomného,                   

t.j. 346,08 eur z  titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho titulu, 

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci. 

C/ žiada  
           Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1120/2021 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca Dávida Kovácsa 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej 
súťaže  
- pozemku – novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 1399 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672 – 19/2021 zo dňa 14.01.2021, z parcely reg. „C“ č.  č. 132/13 o výmere 
1498 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno 

 
s vyvolávacou cenou 150 eur/m2 , celkom 209 850,00 eur  
(1399 m2), ktorá je zároveň najnižším podaním,  
 

B/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia na predaj:  
- pozemku - novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 1399 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672 – 19/2021  zo dňa 14.01.2021, z parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 
1498 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno s vyvolávacou cenou 150 eur/m2 , celkom 209 850,00 eur (1399 
m2), ktorá je zároveň najnižším podaním,  

 
-  všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, a správny poplatok za podanie  

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,  
            -   vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

 
C/ schvaľuje 
 

komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 

 Mgr. Magdaléna Tárnok, predseda, 
 Mgr. Ildikó Bauer, člen, 
 Mgr. Ondrej Gajdáč, člen, 
 Ing. Marián Molnár, člen, 
 Ing. Hilda Horváthová, člen, 
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D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

1. zverejniť oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, 
 

2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta. 

E/  žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 

   F/ žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
  

2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o predaji predmetnej nehnuteľnosti na 
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  
 

   Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 43: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22 
ZA    :  9 
PROTI    :  2 
ZDRŽALO SA   :  11 
NEHLASOVALO   :  0 
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1121/2021 
uznesenie 

k žiadosti o  predaj pozemku   

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej 
súťaže  
- pozemku – novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 1399 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672 – 19/2021 zo dňa 14.01.2021, z parcely reg. „C“ č.  č. 132/13 o výmere 
1498 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno 

 
s vyvolávacou cenou 100% BDÚ t.j. 53,50 eur/m2 , celkom 74 846,50 eur  
(1399 m2), ktorá je zároveň najnižším podaním,  
 

B/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia na predaj:  
- pozemku - novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 1399 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672 – 19/2021  zo dňa 14.01.2021, z parcely reg. „C“ č. 132/13 o výmere 
1498 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno s vyvolávacou cenou 100% BDÚ t.j. 53,50 eur/m2 , celkom 
74 846,50 eur (1399 m2), ktorá je zároveň najnižším podaním,  

 
-  všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, a správny poplatok za podanie  

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,  
            -   vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

 
C/ schvaľuje 
 

komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 

 Mgr. Magdaléna Tárnok, predseda, 
 Mgr. Ildikó Bauer, člen, 
 Mgr. Ondrej Gajdáč, člen, 
 Ing. Marián Molnár, člen, 
 Ing. Hilda Horváthová, člen, 
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D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

1. zverejniť oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, 
 

2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta. 

E/  žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 

   F/ žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
  

2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o predaji predmetnej nehnuteľnosti na 
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  
 

   Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1122/2021 
uznesenie 

k predaju nehnuteľnosti  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej 
súťaže,  
- parcely reg. „C“ č. 3213 o výmere 497 m2, záhrada, vedenej na LV č. 6434,                        

v k.ú. Komárno s vyvolávacou cenou podľa platnej BDÚ t.j. 45,20 eur/m2, 
celkom 22.464,00 eur, 

 
B/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia na predaj: 
- parcely reg. „C“ č. 3213 o výmere 497 m2, záhrada, vedenej na LV č. 6434,                        

v k.ú. Komárno s vyvolávacou cenou podľa platnej BDÚ t.j. 45,20 eur/m2, 
celkom 22.464,00 eur, 

 
C/ schvaľuje 
 

komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže podľa na vyhodnotenie 
súťažných návrhov v zmysle bodu B/ a D/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 

 Ing. Zoltán Bujna, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Mgr. Tímea Szénássy, člen, 
 Maria Bakoš Vitál, člen, 
 Beáta Kmeťová,  člen, 

 
D/  ukladá 

 Mestskému úradu v Komárne 
 

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

2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ 
a B/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke 
mesta 

 
E/  žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
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   F/ žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.  
 

2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na 
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  
 

                  Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1123/2021 
uznesenie 

k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o predaj nebytového priestoru 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ schvaľuje 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zámer predaja: 
 
- pozemku,  parc. reg. „C“ č. 2690/3 o výmere 40 m2,  zastavaná plocha a nádvorie 

evidovaného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno a  nebytového priestoru 
so súpisným číslom 820 nachádzajúceho sa na parc. reg. „C“ č. 2690/3, 
zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

- pozemku, parc. reg. „C“ č. 2692, o výmere 171 m², ostatná plocha evidovaného 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, 

- pozemku, novovytvorenej parc. č. 2697/12 o výmere 44 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, vytvorenej  geometrickým plánom č. 51/2020 (vyhotoviteľ ALFYGEO, 
IČO: 33779571) zo dňa 16.06.2020 z  parcely  reg.  “C“  č.  2697/1 o výmere 
6393 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, 
spolu so zriadením vecného bremena - práva prechodu pre oprávneného z  
vecného bremena: spoločnosti TARGET KOMÁRNO, spol. s r.o., IČO: 34 122 
214, so sídlom Mederčská 34, 945 01 Komárno - vlastníka nehnuteľnosti parcely  
reg.  “C“  č.  2691/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 169 m2, evidovanej 
na LV č. 6422 v k. ú. Komárno,  
 
pre JUDr. A. F., s trvalým pobytom  945 04  Komárno –  Nová Stráž, ako prípad 
osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ má vo vlastníctve pozemky v okolí 
a vznikol by jeden úplný celok, ktorý bude využívaný a udržiavaný k spokojnosti 
občanov mesta Komárno, 

 
2.  kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti celkom 62 700,00 eur 

zistenej znaleckým posudkom č. 283/2020 zo dňa 17.12.2020 vypracovaného 
znalcom Ing. T. Szabó 

za nasledovných podmienok: 
- mesto zverejní svoj  zámer predať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
B/        žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1124/2021 
uznesenie 

k návrhu na schválenie  zámeru prenájmu pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

bola podaná žiadosť Ing. J.P., trvale bytom  945 04  Nová Stráž, IČO: 37869370 o 
uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov:   
 
parc. reg. „C“ č. 139/1  o výmere  1 181 m2, orná pôda, parc. reg. „C“ č. 139/3  
o výmere  1 118 m2, orná pôda a parc. reg. „C“ č. 1645/1  o výmere  104 911 m2, orná 
pôda vedených na LV  č.  934 v  k. ú. Nová Stráž, pre účely poľnohospodárskej 
výroby, 

 
B/        schvaľuje 
 

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

zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov, parc. reg. „C“ č. 139/1  
o výmere  1 181 m2, orná pôda, parc. reg. „C“ č. 139/3  o výmere  1 118 m2, orná 
pôda a parc. reg. „C“ č. 1645/1  o výmere  104 911 m2, orná pôda vedených na 
LV  č.  934 v  k. ú. Nová Stráž, pre účely poľnohospodárskej výroby, 
 
pre Ing. J.P., trvale bytom  945 04  Nová Stráž, IČO: 37869370 na dobu určitú 5 
rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko pozemok permanentne obhospodaruje a má v nájme a vo vlastníctve 
pozemky v okolí 

 
 za nasledovných podmienok: 

- nájomca sa zaviaže užívať predmet nájmu na účely uvedené v bode B/1, 
- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady, 
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky, 

nepoužije pesticídy a umelé hnojivá, 
- na prenajatých pozemkoch je neprípustné prihnojovanie hnojovicou 

ošípaných, 
- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 5 578,00 

eur, z  titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho titulu, 

- mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

 
2. Nájomné za 1ha prenajatých pozemkov v k. ú Nová Stráž vo výške 260,17 eur/ha 

(110,17 eur/ha priemerná výška „obvyklého nájomného“ za užívanie 
poľnohospodárskej pôdy za rok 2019 +150,00 eur)  t. j. 2 789,00 eur/rok, 
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3. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú každoročne 
k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne 
územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

C/ žiada  
Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

           zabezpečiť  zverejnenie zámeru  v  zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1125/2021 
uznesenie 

k návrhu na schválenie  zámeru prenájmu pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

bola podaná žiadosť Ing. J.P. trvale bytom  945 04  Nová Stráž, IČO: 37869370 o 
uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku, parc. reg. „E“ č. 6071/3  o výmere  3 291 m2, 
orná pôda vedenej na LV  č.  6434 v  k. ú. Komárno, pre účely poľnohospodárskej 
výroby, 

 
B/        schvaľuje 
 

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

zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku, parc. reg. „E“ č. 6071/3  
o výmere  3 291 m2, orná pôda vedenej na LV  č.  6434 v  k. ú. Komárno 
 
pre Ing. J.P., trvale bytom  945 04  Nová Stráž, IČO: 37869370 na dobu určitú 5 
rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko pozemok permanentne obhospodaruje a má v nájme a vo vlastníctve 
pozemky v okolí 

 
 za nasledovných podmienok: 

- nájomca sa zaviaže užívať predmet nájmu na účely uvedené v bode B/1, 
- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady, 
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky, 

nepoužije pesticídy a umelé hnojivá, 
- na prenajatých pozemkoch je neprípustné prihnojovanie hnojovicou 

ošípaných, 
- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 174,00 

eur, z  titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho titulu, 

- mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

 
2. Nájomné za 1ha prenajatých pozemkov v k. ú Komárno vo výške  264,51 eur/ha 

(114,51 eur/ha priemerná výška „obvyklého nájomného“ za užívanie 
poľnohospodárskej pôdy za rok 2019 + 150,00 eur)  t. j. 87,00 eur/rok 

3. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú každoročne 
k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne 
územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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C/ žiada  
Mgr.  Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

           zabezpečiť  zverejnenie zámeru  v  zmysle bodu B/ tohto uznesenia 
 

     Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1126/2021 
uznesenie 

k prenájmu pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. v súlade s  §  9a  ods.  9  písm. c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
 znení neskorších  predpisov  zámer  prenájmu  pozemku, novovytvorenej parcely   
reg.  „C“ č. 9447/5 o výmere 114 m2,  vytvorenej geometrickým plánom č. 47089466-
182/2020 zo dňa 27.09.2020  zastavané plochy a nádvoria z parcely   reg.  „C“ č. 
9447 o výmere 115014 m2, ostatná plocha, v k. ú. Komárno pre DM fun, spol. s r.o., 
IČO 44 094 655, so sídlom E.B.Lukáča 1355, 945 01 Komárno, na dobu neurčitú  s 3 
mesačnou výpovednou lehotou  ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
na predmetnom pozemku sa nachádza bufet vo vlastníctve žiadateľa,   
 

2. nájomné vo výške  2 918,00 eur/rok  (100 %  BDÚ,  ktorá  je  v lokalite APÁLI     
25,60 eur/m2) 
 

 za nasledovných podmienok: 
 

- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 15% 
z BDÚ/m2/rok, t.j. vo výške 875,52 eur, za predmetný pozemok vo výmere 114 m2 

z  titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu, 
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedený pozemok a predmet 

nájmu bude udržiavať na vlastné náklady, 
- nájomca sa zaviaže, že spotrebu elektrickej energie ako aj pitnej vody z verejného 

vodovodu hradí na vlastné náklady, 
- mesto  zverejní svoj  zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa   

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa,  

 
B/        žiada  
            Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1127/2021 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
- zámer prenájmu časti pozemku vo výmere 40 m2 z parcely registra  „C“ č.9447, 

vo výmere 115 014 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na 
dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou lehotou  pre :  
Bona - ex, s. r. o,  so sídlom Nová Osada 50, 945 01 Komárno, spoločnosť, 
IČO: 36 807 737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:  
Sro, Vložka číslo : 20323/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, 
že  na pozemku sa nachádza prevádzková budova vo vlastníctve spoločnosti. 

 
2.    nájomné vo výške 100 % z platnej BDÚ, t.j.  1024,00 eur/rok,                                                          

    za nasledovných podmienok: 
- žiadatelia uhradia sumu vo výške 2 ročného nájomného, vo výške 15% 

z BDÚ/m2/rok, t.j. 307,20 eur, z  titulu  bezdôvodného obohatenia za užívanie 
pozemku bez právneho titulu, 

                - mesto zverejní svoj zámer prenajať  časť pozemku ako prípad hodný osobitného  
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 

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

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1128/2021 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 
parcely:  
 
Parcelné 
číslo 

Reg. 
KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m² 

Druh pozemku Katastrálne 
územie 

10911 C 6434 1486 Zastavaná plocha Komárno 
 
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, na umiestnenie plánovanej plynovodnej   
prípojky, ktorá bude realizovaná k nehnuteľnosti  - novostavbe rodinného domu na 
parc. reg. „C“ č. 10914/5,  medzi  mestom Komárno, IČO: 00 306 525, Nám. gen. 
Klapku 1, 945 01 Komárno, ako povinným z vecného bremena a Ing. M. K., s trvalým 
pobytom  945 01 Komárno, ako budúcim oprávneným z vecného bremena  o celkovej 
ploche cca  17 m2, za nasledovných podmienok:   
 

     - odplatné vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu 
dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,  

 - viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, 

- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych  
sietí a zariadení  geometrickým plánom,  

 
B/        žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1129/2021 
uznesenie 

k Zásadám o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 
letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

 
A/ schvaľuje 
 

Zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 
Komárno a v mestských častiach, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto uznesenia.   

 
B/ žiada 
 Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta 
 

Zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 
Komárno a v mestských častiach zverejniť na webovom sídle mesta Komárno. 
 
 
       Termín: do 10 dní odo dňa schválenia. 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1130/2021 
uznesenie 

k prenájmu nebytových priestorov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

- uznesením č. 1069/2020 bol schválený prenájom časti pozemku o výmere 48,60 
m2 z parcely registra „C“ č. 7186/1, ost. plocha a časti pozemku o výmere 48,60 m2 z 
parcely registra „C“ č. 2037, ost. plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
určitú 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Európske zoskupenie 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO: 45230021, so 
sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, na verejnoprospešné účely, t.j. 
na vybudovanie staníc cyklopožičovní v meste Komárno, ktoré budú slúžiť širokej 
verejnosti v rámci celého regiónu, za nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. parc. 
registra „C“ č. 7186/1 za 8,16 eur/m2/rok a parc. registra „C“ č. 2037 za 10,83 
eur/m2/rok,  
  

B/    schvaľuje 
Zmenu textu časti bodu 1, písm. B/  uznesenia č. 1069/2016 z: 
„ - prenájom časti pozemku o výmere 48,60 m2 z parcely registra „C“ č. 7186/1, ost. 
plocha  a časti pozemku o výmere 48,60 m2 z parcely registra „C“ č. 2037, ost. 
plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú 10 rokov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,“ 
 
na: 
 
„ - prenájom časti pozemku o výmere 48,60 m2 z parcely registra „E“ č. 2883/1, ost. 
plocha, vedenej na LV č. 11737 a časti pozemku o výmere 48,60 m2 z parcely 
registra „C“ č. 2040, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, na dobu určitú 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,“ 

 
C/ žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o nájme v zmysle bodu 
B/ tohto uznesenia 

       Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1131/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

  začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre 
Urbanistický obvod (UO) 19,  regulačný  blok (RB) 19.25,  funkcia H1- výrobno-
obslužných aktivít, výrobných služieb, skladov a logistiky alebo skladovanie 
nasledovne:   

  -    zvýšenie  percenta zastavanej plochy z pôvodných 5% na 40%, a zmenu   
      maximálnej podlažnosti z 2 na 3, 
 
 za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 

–  
B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN,  

 
C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.  
  

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1132/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre  
Urbanistický  obvod (UO) 30, regulačný blok (RB) 09, funkcia ŠR- Územie 
s prevahou  športu a rekreácie nasledovne: 
- v tabuľkovej časti odstrániť regulatív: „rezervovať plochu pre realizáciu hokejového 

štadióna alebo multifunkčnej haly“, 
 

   za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 

 
C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1133/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre   
Urbanistický  obvod (UO) 26, regulačný blok (RB) 26.58, funkcia H2- Územie 
výrobných aktivít priemyselnej výroby nasledovne: 

- zvýšenie percenta zastavanosti z pôvodných 30% na 60% a zníženie plochy 
zelene z pôvodných 45% na 20% 

- doplnenie regulatívu :“realizovať opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo 
spevnených plôch a striech budov“ 

 
  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi Mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN,   
 

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1134/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre   
Urbanistický  obvod (UO) 17, regulačné bloky (RB) 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 
17.19 nasledovne:   

- zvýšenie percenta zastavanosti z pôvodných 20 a 25% na 35% a určenie min. 
plochy zelene na 40%, 

- zmena funkcie časti RB 17.15 z BD1(bytové domy)  na RD(rodinné domy), 
 

  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
  

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1135/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre   
Urbanistický  obvod (UO) 6, regulačný blok (RB) 6.30 nasledovne:   

- zvýšenie percenta zastavanosti z pôvodných 25 % na 45%,   a zvýšenie max. 
podlažnosti na 2+1, 

 
  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
  

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1136/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre  
Urbanistický  obvod (UO) 17 v zmysle priložených návrhov(výkresy) nasledovne:  
- regulačný blok (RB) 17.50, z funkcie H3 (územie výrobno-obslužných aktivít 

poľnohospodárskej výroby) na funkciu PO (polyfunkčné územie bývania 
a občianskej vybavenosti) s percentom zastavanej plochy 25%, percentom zelene 
45%, max. podlažnosť 16 s doplňujúcim údajom rekonštrukcie a revitalizácie 
jestvujúcich objektov bez možnosti nadstavby a s možnosťou prístavby v parteri.  

- Na parc.č. 11931/1 z funkcie ZK (krajinná zeleň) zmenu funkčného využitia na 
BD1 (obytné územie s prevahou bývania v bytových domoch do 4 NP), 
s percentom zastavanej plochy 30% a min. percentom zelene 40%, s max. 
podlažnosťou 4  
     

 za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
 

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1137/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre  pri 
pravom brehu rieky Váh  nasledovne:  
- doplnenie prípustnej funkcie  na úseku Váhu v rkm 2,8-4,5 pre  umožnenie 

umiestnenia plávajúcich zariadení (houseboaty), 
 

  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
  

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1138/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  v UO 11, RB 11.15 
nasledovne:  
- zmena funkčného využitia z plôch OV1 na plochy RD s prístupovou komunikáciou 

na pozemkoch parc.č. 205/52, 205/54, 214/1, 214/5, 230/6, s regulatívami 
koeficient zastavanosti 35%, koeficient zelene 40%, podlažnosť 2+1, 
 

  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá 
           Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
 

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 04. FEBRUÁRA 2021 

______________________________________________________________________________ 

75 
Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1139/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  nasledovne:  
- Doplnenie – vyriešenie dopravného napojenia obytnej zástavby „Pri Jazere- 

RB- 19.02,19.03) zo št.cesty I/64, 
   

            za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
 

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1140/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/  schvaľuje 
 

  začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno,   
celkovú reorganizáciu  obytného súboru „Palatínske -  Urbanistický obvod (UO) 17,  
regulačné  bloky (RB) 17.62, 17.63, 17.64,  17.65, 17.66, funkcia RD- obytné 
územie –prevaha bývania  v rodinných domoch ,  RB 17.59, 17.60, 17.61, funkcia 
OV1- územie verejnej nekomerčnej občianskej vybavenosti), RB 17.56, 17.58, 
funkcia PO -polyfunkčné územie bývania a občianskej vybavenosti a RB 17.57 – 
funkcia ŠR (územie s prevahou zariadení športu a rekreácie) 
nasledovne:  

 
  -    v RB17.62, 17.63, 17.64,  17.65, 17.66 (rodinné domy) zvýšenie  percenta  
           zastavanej plochy z pôvodných 15%    na 35%, a zmenu  maximálnej podlažnosti  
            z 1 na 2,  

- Zmenu funkcie RB 17.59,17.60,17.61 z OV1 na PO (polyfunkčné územie) 
- Zmenu zastavanosti a podlažnosti novovytvoreného – zväčšeného polyfunkčného 

územia ( včítane RB 17.56, 17.58): zastavanosť  z pôvodných  15% na 30% a  
podlažnosť z pôvodných 1+1    na 4, 
 

  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
   

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 05.02.2021 

1141/2021 
uznesenie  

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre   
Urbanistický  obvod (UO) 17, regulačný blok (RB) 17.83, funkcia H2- Územie 
výrobných    aktivít priemyselnej výroby nasledovne: 
 

- zvýšenie percenta zastavanosti z pôvodných 15% na 45% a zníženie plochy 
zelene z pôvodných 45% na 40% 

- doplnenie regulatívu :“realizovať opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo 
spevnených plôch a striech budov“ 
 

  za  podmienku: 
  

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
 

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1142/2021 
uznesenie 

k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územneho plánu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

začatie obstarávania  Zmien a doplnkov  územného  plánu mesta  Komárno   pre   
Urbanistický  obvod (UO) 15, regulačný blok (RB) 15.32, 15.53, funkcia RD (rodinné 
domy) a BD( bytové domy nasledovne: 
 
- V časti regulačného bloku 15.53 funkčná zmena na zástavbu rodinnými domami 
(RD),  a zmena regulatívov v novovymedzenej  časti pre rodinné domy v RB.15.32 
a 15.53 s koeficientom zastavanosti max. 35 % s minimálnym koeficientom zelene  
40 %. 
- V  časti regulačného bloku 15.32 funkčná  zmena na zástavbu bytovými domami 
(BD) s max. podlažnosťou 4+1, 
 

  za  podmienku:  
 

– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno  
v zmysle  §19 zákona  č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších  predpisov  hradia žiadatelia,  ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN, 
 

B/  ukladá  
            Mestskému úradu v Komárne  
 

– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi mestom 
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN, 
   

C/  žiada  
  Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle 
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.   
 

Termín: do 31. 12. 2021 
Zodpovedný: prednosta 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1143/2021 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta 
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2021 

 
Uvedené prostriedky v zmysle VZN mesta Komárno č. 13/2012 a VZN 4/2020 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na  kultúru a záujmovú umeleckú činnosť sú 
navrhnuté na rozdelenie žiadateľom dotácie. 
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných  109. žiadostí. 
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel, žiadosti jednotlivých 
žiadateľov tvoria samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF. 
 
1. 1. Správcovská n. o. , Lesná  173/32, 94501 Komárno  
 vo výške  800,00 eur na  podujatie „ Spoznaj históriu bášt III. „ 
2.         Euro –Agro,spol.s.r.  ,Obchodná 3 ,94501 Komárno výške 1800,00 eur na 

podujatie   „ Hudba   na   terasy Bottéky  „ 
3.         Acoustic O.Z. Zlievarenská ul.2270/7, 94501  Komárno  
  vo výške 1000,00 eur  na podujatie „ Koncerty Tria Vadkerty- Sipos-Zsabka pre ZŠ 

Komárna  
4.         Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno 
 vo výške 800,00 eur na  „Letný tábor  AVENGERI 2021 KN „  
5.         Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie   „ Festival na otvorenie šk. .r. 2021/2022  
6.         Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie   „  Festival detí a rodín „  
7.         Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie   „ Stretnutie z Mikulášom „  
8.         Animátori KN. Jazerná 193/5, 94501 Komárno 
 vo výške 100,00 eur  na podujatie „ Vianočné sústredenie Animátorov „  
9.    Composito Comorra,Vnútorná okružná 2955/53 ,945 01 Komárno Koncerty 

programy opernej speváčky  Réky Kristóf   vo výške 1500,00 eur  
10. Bíró Lucián , n .f. Biskupa Királya 30, 94501 Komárno  
 vo výške 200,00  na podujatie „ Kultúra, viera a vzdelávanie „ 
11.       PRIEMYSLOVKA – IPARI neinvestičný fond, Petöfiho 2, 94501 Komárno  
 vo výške  900,00 eur na  „Ponúknime inšpirácie našim talentom „ 
12.       OZ KALÁRIS – Polgári társulás , Kostolná 28 ,945 04Komárno – Nová Stráž, 
 vo výške 1000,0 eur na podujatie „Prémiový a jubilejný koncert É. Korpás   
13.       Cirkevná spojená škola Marianum MTE ,Ul. biskupa Királya 945 01 Komárno  
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň ľudovej rozprávky“ 
14.       OZ MANASTAY , BOSÁKOVÁ 3783, 85104 BRATISLAVA 
 vo výške 100,00 eur na“ Manastay joga festivál“ 
15.       PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. Dunajské nábrežie 12, .945 01  Komárno 
  vo výške 1000,00 na koncerty a rovnošaty pre spevácký zbor Cantus -Luventus 
16.       EVENT N.O.,BUBNOVÁ UL. 2349/1 94501 KOMÁRNO 
            vo výške 700,00 eur na podujatie Történetek cselekvö feldolgozása –pätdňový work 

shop pre pedagógov ,dramaturgov a režisérov     
17.       Falka o.z., Malá Jarková 14A, 945 01 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Škola Šermu“ 
18.       Združenie mládeže JóMód, Námestie Kossutha 3, 945 01Komárno  
 vo výške 200,00 eur na podujatie „ Kolektíva 7“ 
19.       GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA  JAROSLAVA ŠULEKA ,POHRANIČNÁ  10, 94501   
            Komárno vo výške 200,00 eur na podujatie „  Deutsch macht spa – Nemčina nás 

baví „ 
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20.       Hansel reštaurácia,s.r.o Valchovnícká 21,945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na – „Hudobné piatky“ 
21.       Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na „ Jarná blusová noc“ 
22.       Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na „ Letná blusová noc u psa“ 
23.       Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na „ Pesfest“ 
24.       Impulzus , Bubnová ul. 2784/4 O.Z., 945 01 Komárno,  
 vo výške 1000,00 eur na podujatie „Populárnovedecký seminár 2021“ 
25.       Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno  
 vo výške 2000,00 eur na podujatie „57.Jókaiho dni“ 
26.       Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno  
 vo výške 1600,00 eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru GIMISZ“ 
27.       Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és  

Múzeum vo výške 1100,00 eur na podujatie „Oslava   výročia  narodenia M.Jókaiho –
odovzdanie ceny Jókaiho a oslavy dňa maďarskej prózy“ 

28.       Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno  vo výške 600,00 eur na podujatie „ 
A magyar népmese napja“ 

29.       Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és   
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno vo výške 1000,00 eur na podujatie „ 
Oslavy  Sv. Štefana “ 

30.       Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno vo výške 1450,00 eur na podujatie „ 
Oslavy výročia 20. rokov znovuzrodenia a 110 rokov od založenia“ 

31.       KANTANTÍNA O.Z. Vnútorná okružná 11/57, 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „ Deň evanjelickej cirkvi –slávnostný koncert 

komorného zboru “ 
32.      Klub priateľov Podunajského múzea v Komárno Palatínová 13, 945 01 Komárno  
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Organizovanie odborných prednášok, udržiavanie 

hrobov významných osobností  “ 
33.       Mária Rádió Mirjam. o.z., Jókaiho 6 , 94501 Komárno 
 vo výške  500,00 na Prípravu a vysielanie regionálnych správ  
34.     Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno vo výške 200,00 eur na „Prezentácia a propagácia podujatia “  
35.     Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno vo výške  200,00 eur Odborné dni archivárov a historikov „X. Komárňanské 
kolokviá historikov a archivárov „ 

36.    Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 0 
Komárno vo výške 200,00 eur na „Zborník príspevkov  odborného seminára “  

37.     Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 
Komárno vo výške  200,00 eur na „ Divadelníctvo v Komárne   

38.       N.O. Patrona Nostra, Rozmarínová č.2 94501 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Kultúra bez hraníc“ 
39.       Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno  
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň maďarskej kultúry a poézie  
40.       Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno  
 vo výške 1200,00 eur na podujatie „Dobré slovo – Jó szó„ 
41.       OZ AVE s.r.o. Komárno Zlievarenská 2274/5, 945 01 Komárno 
 vo výške 800,00 eur na podujatie „ Koncerty Pétera Emmera“ 
42.       OZ Camerata Comorra  945 01 Komárno – Hradná 1 ,945 01 Komárno 
 vo výške 1000,00 eur na  podujatie „ 23.Majstrovské kurzy komor. hudby“  
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43.      OZ Concordia Chorus PT, Hradná 1 ,945 01 Komárno 
 vo výške 1200,00 eur na podujatie „Slávnostný koncert z príležitosti narodenia B. 

Bartóka“ 
44.      OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno 
 vo výške 2000,00 eur na podujatie „Multi-kultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby 

KÚT“ 
45.      OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno 
 vo výške 2000,00 eur na podujatie „I. Komárňanský –piknik –letný jazzový festivál“ 
46.      OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 vo výške 1000,00 eur na podujatie „Pénteki szőszmötölés“ 
47.      OZ ÉS PT Hlavná 34,94501 Komárno – Nová Stráž 
 vo výške 2000 eur na podujetie „Ekhós-szekér Fesztivál“ 
48.      OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 vo výske 500,00 eur na podujatie „Deň poézie“ 
49.      OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 vo výške 700,00 eur na podujatie „Deň rodín“ 
50.      OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 vo výške 1500 eur na podujatie „Divadlo pre všetkých“ 
51.       OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno 
 vo výške 1000,00 eur na podujatie „Detské výchovné koncerty a tanečné domy pre 

materské školy v Komárne“ 
52.       OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „ Tanečné domy  v Komárne“ 
53.       OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94501 Komárno 
 vo výške 1000,00 eur na celoročnú činnosť fotoklubu  
54.       OZ KORZÁR – KOR - ZÁR  PT, Zlivárenská 7/1 , 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Koncert hudobnej skupiny Korzár pre ZŠ a SŚ 

Komárna“ 
55.       OZ NEC ARTE NEC MARTE,  Kováčska 11, 94501 Komárno 
 vo výške 1500,00 eur na“ Kultúrne večery s Norou Jankovič“ 
56.     SRRZ RZ pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Petöfiho 2, 945 01 Komárno 

- vo výške 1400,00 eur na  podujatie „ Oslavy 70. Výročia založenia SPŠ SE“  
57.       OZ Rácz Cello Quartett N.G.G. Ul. slobody 1748/3, 94501 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na „Netradičné hodiny hudobnej výchovy pre ZŠ „ 
58.       OZ HEDERA – Borostyán Társaság, gen.Klapku 11/6, 945 01 Komárno 
 vo výške 2000,00 eur na podujatie „26. Festivál Borostyán “ 
59.       OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3 , 945 01 Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie Putovná výstava – „História aranycsapat“ z pohľadu 

maďarskej tlače na tlače 
60.       OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,     
            Komárno vo výške 300,00 eur na podujatie Besedy o kultúre s kultúrou 
61.      OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás – Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3, 

945 01 Komárno vo výške 200,00 eur na podujatie Deň maďarskej poézie v 
Komárne 

62.       OZ CITY REBOOT, Hviezdná 2357/11 , 945 01 Komárno 
 vo výške 500 eur,- „MIX Festivál“ 
63.       OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno 
 vo výške 2000,00 - na podujatie „ Organiovanie folklorného festiválu Fonográf „ 
64.       OZ Franza Lehára, Strážná 2, 945 04 Komárno 
 vo výške 1800,00 eur na „8.Lehárovo leto“ 
65.       OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno 
 vo výške 2000,00 eur na podujatie „VI. Komarátsky festival detí“ 
66.       OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno 
 vo výške  2000,00 eur na podujatie  „Naše Vianoce VIII.“ 
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67.       OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno 
 vo výške 300,00 eur KOMISZ – Komárňanský literárny salón 
68.       Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13,945 01 Komárno 
 vo výške  200,00 eur  na podujatie „ NEC ARTE , NEC MARTE historická súťaž „ 
69.       PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „VI. ročník výtvarnej súťaže“  
70.        PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „VI. ročník literárnej súťaže“  
71. PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, 94501 
 vo výške 1000,00 eur na“ VI. Letný tábor tvorivé dielne s čitateľmi – VI. Nyári alkotó 

tábor“ 
72.       PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Výstava Samota Zoltána Fábryho“  
73.       PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnie v knižnici 

Mesekuckó“  
74.       Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške  100,00 eur na podujatie „Kurátorský sprievod na výstave Zoltána Fábryho 

v rámci Komárňanských dní  “ 
75.       Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške 1000,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2020“ 
76.       Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške 0,00 eur „Ferenc Lehár – dvojazyčná kniha o jednom z najvýznamnejších 

rodákov z Komárna“ 
77.       Pro museum, Nám. gen.Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške 700,00 eur na podujatie „Vydanie vybraných populárno –vedeckých článkov 

I. Németha“ 
78.       Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Mílniky XXV. Konferencia – Komárňanská sekcia 

v rámci Komárňanských dní  
79.       Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Modernizácia a vývoj webovej stránky 

promeseum.sk 
80.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „7.ročník histórie Komárna vzdialená a blízka„ 
81.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  200,00 eur na podujatie „5.ročník Týždeń rodiny„ 
82.      Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „VI. Kde bolo tam bolo.. hol volt, hol nem volt“ 
83.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  100,00 eur na podujatie „Fotosobota v pevnosti – Portrét v extréri (Portrét 

v rámci európskeho  kultúrneho dedičstva)“ 
84.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  200,00 eur na podujatie „Kreatívne bez bariér“ 
85.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  500,00 eur na podujatie „6.ročník COM -Dance“ 
86.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Deti deťom 2021“ 
87.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Comorrasax – krúžok komornej hry na 

saxafónoch“ 
88.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Vidiečanka Habovka 2021“ 
89.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Komárňanské ART Spektrum“ 
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90.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Komárňanské FOTO Spektrum“ 
91.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno                                                  
 vo výške  200,00 eur na podujatie „ Nože a pridaj sa....“ 
92.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „ Okús naše ľudové remeslá “ 
93.       Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Komárňanské rozprávkové vrece – Mesezsákos 

Komárom“ 
94.   Slovenský zväz chovateľov, ul. Františkánov79/21 94501 Komárno ,oblastný 

výbor SZCH Komárno,  
 vo výške 500 eur na podujatie „Usporiadanie výstav drobných zvierat“ 
95.       Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „8. Medový festival ZO SZV Komárno“ 
96.       Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa“ 
97.       Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945   01Komárno 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „ GO FOR GOLD súťaž v anglickom jazyku“ 
98.   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Petöfiho2, 945 01  

Komárno vo výške 1400,00 eur „Priemyslovka je tu 70 rokov “ 
99.       Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno 
 vo výške  700,00 eur na podujatie „Slávnostné podujatia“ 
100.     TÉKA OZ, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno 
 vo výške 400,00 eur na podujatie „Populárno-vedecký letný tábor 2021 pre mladých 

bádateľov“ 
101.     ZIPS n.o. Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno  
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Aktivity speváckeho zboru After Day „ 
102.     ZIPS n.o. Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno  
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Tabu témy - úprimne a odborne „ 
103.     ZIPS n.o. Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno  
 vo výške  500,00 eur na podujatie „Detský letný tábor Gingalló“ 
104. ZMRS pri Gymn. H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Biskupa Királya 

č.5 94501 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „XXVIII. Matematické dni Károlya Nagya“  
105.    Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok  

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „X. ročník výtvarného tábora Harmos Károly“ 
106.    Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok  

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno  
 vo výške 500,00 eur na podujatie „XXVI. ročník Komárňanských pedagogických dní“  
107.    Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok  

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno  
 vo výške 500,00 eur na podujatie „XXIX ročník letnej akadémie Móra Jókaiho“ 
108.    Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok  

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno  
 vo výške 400,00 eur  na podujatie „XVII. ročník recitačného tábora Móra Jókaiho“ 
109.    Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno 
 vo výške 1200,00 eur na celoročnú činnosť – Klub Shalom 
 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú - umeleckú činnosť 
v znení VZN č.13/2012 a VZN 4/2020 
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B/  žiada 

 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
  

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v 
zmysle bodu A/  tohto uznesenia. 

  
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od      
                                                                         vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa  
                                                                         voči mestu. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1144/2021 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov 
na rok 2021 z rozpočtu mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno 
na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu  11 100,- eur nasledovne :  

 
 
    1. Cirkevná spojená  škola Marianum , Biskupa Királya Komárno 
        -  vo výške 1100,00 eur na akciu Športuj inak – netradičné športy v Komárne 
 
    2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,  
       -vo výške 370,00- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných škôl 
       -vo výške 710,00 eur na usporiadanie XVI. ročníka basketbalového turnaja  Memoriál     
        Eduarda Šeba, 
       -vo výške 280,00 eur na 7.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – Victoria CUP 
 
   3. SRRZ-RZ pri strednej priemyselnej  školy strojníckej a elektrotechnickej, 
        Petöfiho ul. ,  Komárno 
        - vo výške 520,00 eur na refundáciu výdavkov na plavecký výcvik  pre žiakov 
            I.ročníka 
 
   4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 
       - vo výške 800,00 eur na usporiadanie 10. ročníka Olympijského festivalu detí    
          a mládeže / podpora mládežníckeho športu /, 
 
   5.  TJ DYNAMO SE Nová Stráž, Komárno 
       - vo výške  0,00 eur  na spolufinancovanie projektu medzinárodný futbalový 
         turnaj 2021 
 
  6.   ŠK Bike klub Piko, Eötvösa 41 ,Komárno 
         - vo výške  1000,00 eur  na  Piko-Bike maratón 10.ročník 
 
   7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,   
        Komárno 
          -vo výške  1800,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“ 
            „Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal 
                   
    8.  Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno 
        - vo výške 200,- Eur na 8 hodinový Aerobik Maratón 2021- 4.ročník 
 
    9. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , Petőfiho 2,Komárno 
        - vo výške  1720,00 eur  na  Ipari  CUP -športový deň školy-zabezpečenie  a  
          realizácia podujatia  
 
   10.  Bíro Lucián, n.f. , ul. Biskupa Királya 30 ,Komárno 
        - vo výške 200,00 eur – VII.ročník športovej súťaže J. Sarlósa 
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   11. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno 
        - vo výške 0,00- eur na medzinárodné rybárske preteky VI.ročník APALI Carp Cup 
 
   12. PATRONA nostra n.o. Rozmarínova ul. 2, Komárno 
         - vo výške  300,00 eur na projekt  „Letné tenisky“ – 3. ročník 
 
   13. Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno 
         - vo výške  0,00 eur na usporiadanie XVI. Összmagyar Nemzeti diáikbajnokság 
           pre žiakov základných a stredných škôl  v súťaži šachu a v stolnom tenise. 
 
  14.  Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno 
         - vo výške  1500,00 eur na usporiadanie medzinárodného futbalového turnaja-   
           putovný   pohár III. „ Aranycsapat kupa „ 
 
   15. 1. Správcovská n.o. Lesná 4173/32, Komárno 
         - vo výške  300,00 eur – na projekt „ Rozhýb svoje telo „ 
 
   16. Regionálne osvetové stredisko , Petöfiho 2 , Komárno 
          - vo výške 300,00 eur 12. ročník Pohybom ku zdraviu 
 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN 
č.15/2012, 
 
 
B/      žiada 
         Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v 
zmysle bodu A/  tohto uznesenia. 

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od      
                                                                         vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa  
                                                                         voči mestu. 
 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1145/2021 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov 
na rok 2021 z rozpočtu mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu mesta 
podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú 
kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu  226 400,- eur nasledovne :  
 
    
1. AQUA Club Komárno                                                             500   eur 
2.      FALKA O.Z.                                                                    200      eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici                           1800   eur 
4. TJ Dynamo Nová Stráž                                               10 000   eur 
5.         TJ Step Komárno/BK juniori - basketbal                        17 000   eur 
6.         Volejbalový klub Spartak UJS Komárno                        50 800   eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno                                  22 000   eur 
8. Comorra Powerlifterz                                                            1000   eur 
9. KFC Komárno                                                                    51 000   eur 
10. Športovo strelecký klub ROYAL                                      3 700   eur 
11.    Klub turistov KORMORÁN                                                   1800      eur 
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno              3000   eur 
13. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR                                      1000   eur 
14. Klub vodného póla Komárno                                             12 000   eur 
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN                         1000   eur 
16. Komárňanský šachový klub                                                2 000   eur 
17. BC Komárno – basketbal                                           11 000   eur             
18.    Slovenský rybársky zväz Komárno                                      2000     eur 
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno                        5 000     eur 
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno                                    4 000   eur 
21. TJ STEP / ŠAK športový atletický klub                         1 200    eur 
22. Slovenská federácia KEMPO                                     8 000   eur 
23. Športový biliardový klub                                                2000   eur 
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK                         7 000   eur  
25. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno                            800   eur 
26. TJ SPŠ Komárno                                                               600   eur 
27.      STRONGMAN Komárno                                                      1 000    eur 
28. Zápasnícky klub Spartacus Komárno                         5 000   eur 
 
 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN 
č.15/2012 
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B/      žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v 
zmysle bodu A/  tohto uznesenia. 

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od      
                                                                         vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa  
                                                                         voči mestu. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1146/2021 
uznesenie 

k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4Q roku 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020. 

 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1147/2021 
uznesenie 

k návrhu smernice o verejnom obstarávaní 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
berie na vedomie 
 
návrh smernice o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1148/2021 
uznesenie 

k Zámeru prestavby  budovy bývalej školy na nájomný bytový dom 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 

A/     berie na vedomie 
 

dôvodovú správu k správe o zámere prestavby, 
 

B/     schvaľuje  
 

investičný zámer - prestavbu budovy bývalej školy v katastrálnom území Komárno – 
Nová Stráž p.č. 1712/82  na nájomný bytový dom bežného štandardu v zmysle zákona 
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zákona 
č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení  neskorších predpisov, 
 

C)     žiada 
         Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

o zabezpečenie verejného obstarávania  pre technické riešenie prestavby. 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1149/2021 
uznesenie 

k informatívnej správa o Strategickom pláne rozvoja verejného  prístavu v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o Strategickom pláne rozvoja verejného  prístavu v Komárne. 
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
 

 


