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604/2016 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Dávid Kovács, 
-       JUDr. Štefan Bende.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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605/2016 
uznesenie 

k návrhu programu 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 17. marca 
2016 v nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Protest prokurátora č. Pd 146/15/4401-9 
3. Interpelácie a otázky 
4. Správa o plnení uznesení  
5. Informatívna správa – MAXNETWORK s.r.o. 
6. Ţiadosť o súhlas mesta k zaradeniu elokovaného pracoviska Spojenej cirkevnej 

školy MARIANUM s VJM Komárno 
7. Umiestnenie historickej maďarskej vlajky na úradných budovách vo vlastníctve 

mesta Komárno 
8. Prijatie úveru spoločnosťou KOMVaK, a.s. 
9. Predloţenie koncepcie parkovacieho systému - návrhy 
10. Návrh VZN Mesta Komárno č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Komárno číslo 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 
4/2011 o rozsahu a bliţších podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb a o 
úhrade za poskytované sluţby v Zariadení pre seniorov Komárno 

11. Ţiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
12. Návrh na zvolenie prísediacich pre OS Komárno 
13. Návrh VZN Mesta Komárno č. 7/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015 o 

priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 

14. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 - vytvorenie 
fondu na rozvoj cestovného ruchu 

15. Návrh na VZN Mesta Komárno č. 8/2016 , ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráţ, Kava, Čerhát a Hadovce  

16. Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno 
17. Správa o zmenách a spresnení materiálu PHSR Mesta Komárno 2015-2022 
18. Informatívna správa o výsledkoch mestskej polície za rok 2015 
19. Ţiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeţe 
20. Ţiadosti a návrhy vo finančných veciach 
21. Ţiadosti a návrhy v bytových veciach 
22. Ţiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
23. Rôzne 
24. Záver 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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606/2016 
uznesenie 

k protestu prokurátora Pd 146/15/4401-9 proti uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Komárne č. 141/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ berie na vedomie 
 

protest Okresnej prokuratúry Komárno  Pd 146/15/4401-9 zo dňa 04.02.2016 
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne doručeného mestu dňa 
10.02.2016,  

 
B/ vyhovuje 

 
protestu Okresnej prokuratúry Komárno  Pd 146/15/4401-9 zo dňa 04.02.2016 
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne doručeného mestu dňa 
10.02.2016, 

 
C/ zrušuje 

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 141/2015 zo dňa 23.04.2015  
k poslaneckému návrhu Ing. Konštantína Gliča k ţiadosti o predaj pozemkov, 

 
D/ ţiada  
        Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť vykonanie potrebných úkonov v katastri nehnuteľností na 
Okresnom úrade Komárno katastrálny odbor,  

 
2. zabezpečiť vykrytie vrátenia kúpnej ceny vo výške 56.160,- eur 

a prípadných ďalších nákladov z poloţky 719 014 Kapitálové vratky 
a vykonať zmenu v rozpočte mesta Komárno v priebehu roku 2016,  

 
3. zabezpečiť všetky právne úkony smerujúce k urovnaniu práv a povinností 

participujúcich strán, najmä smerujúcich  k uzatvoreniu dohody o urovnaní.  
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 

 

 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 8: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  22 
ZA : 9 
PROTI : 2 
ZDRŢALO SA : 10 
NEHLASOVALO : 1 
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607/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 538/2016, nakoľko za takýchto podmienok, ţiadatelia nemajú záujem 
o prenájom, 

 
 

538/2016 
uznesenie 

k ţiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, ţe  
 

zámer prenájmu časti pozemku o výmere 40 m2 z parcely registra „C“ č. 1730/1 
o výmere 6160 m², zastavaná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráţ, na 
dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre P. F., rodeného F., 
a manţelku F. F. H., rodenú H., obaja s trvalým pobytom 945 04 Nová Stráţ, 
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 509/2015 
zo dňa 10. decembra a 17. decembra 2015, zverejnený dňa 04. januára 2016 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodrţaním 15 dňovej lehoty 
zverejnenia a 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 časti pozemku o výmere 40 m2 z parcely registra „C“ č. 1730/1 

o výmere 6160 m², zastavaná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráţ, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

 
pre P. F., rodeného F., a manţelku F. F. H., rodenú H., obaja s trvalým 
pobytom 945 04 Nová Stráţ, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, 
ţe pozemok, ktorý má byť predmetom prenájmu, sa nachádza v blízkosti 
rodinného domu vo vlastníctve ţiadateľky a bol by na ňom vytvorený prístrešok 
na auto, 
 

2. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 5,37 eur/m2/rok, celkom                  
214,80 eur/rok,  

 
za nasledovnej podmienky: 

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa      
doručenia   návrhu zmluvy o nájme, 
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C/ ţiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 

7.3.2016 OSM navrhuje zrušiť uznesenie, nakoľko za takýchto 
podmienok, ţiadatelia nemajú záujem o prenájom.  

OSM 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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608/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 539/2016, nakoľko za takýchto podmienok, ţiadatelia nemajú záujem 
o prenájom, 

 
539/2016 

uznesenie 
k ţiadosti o prenájom pozemku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, ţe  
 

zámer prenájmu časti pozemku o výmere 132 m2 z parcely registra „C“ č. 
1730/1 o výmere 6160 m², zastavaná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráţ, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre P. Fiama, 
rodeného F., a manţelku F. F. H., rodenú H., obaja s trvalým pobytom 945 04 
Nová Stráţ, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 510/2015 zo dňa 10. decembra a 17. decembra 2015, zverejnený dňa 04. 
januára 2016 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodrţaním 15 
dňovej lehoty zverejnenia a 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 časti pozemku o výmere 132 m2 z parcely registra „C“ č. 
1730/1 o výmere 6160 m², zastavaná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráţ, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

 
pre P. F., rodeného F., a manţelku F. F. H., rodenú H., obaja s trvalým 
pobytom 945 04 Nová Stráţ, za účelom úpravy terénu pred rodinným domom, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, ţe pozemok, ktorý má byť 
predmetom prenájmu, sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
ţiadateľky a vzhľadom na jeho dispozíciu nie je predpoklad, ţe by mohol byť 
samostatne vyuţívaný iným záujemcom, 

 
3. nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 5,37 eur/m2/rok, celkom                  

708,84 eur/rok, 
 
za nasledovných podmienok : 
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- nájomca na vlastné náklady zabezpečí úpravu terénu, a počas doby 
nájmu zabezpečí pravidelné kosenie zelene, 

 
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia   

návrhu zmluvy o nájme, 
 

C/ ţiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia. 

 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 

7.3.2016 OSM navrhuje zrušiť uznesenie, nakoľko za takýchto 
podmienok, ţiadatelia nemajú záujem o prenájom.  

OSM 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 
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609/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 380/2015, nakoľko ţiadateľ podal novú ţiadosť ako právnická osoba 
Marina Alt s.r.o., vlastníkom pozemku je spoločnosť Marina Alt s.r.o.    

 
 

380/2015 
uznesenie 

k predaju budovy  

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 

A/ schvaľuje 

 

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 
- zverejnenie zámeru predaja nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu 

so všetkými súčasťami a príslušenstvom, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, 

 
pre Ing. Š. Ch.,  rodeného Ch., s trvalým pobytom 945 04 Nová Stráţ, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa,  nakoľko budova, ktorá je predmetom predaja, 
bola viac krát neúspešne ponúkaná na odpredaj formou OVS, nachádza sa na 
pozemku vo vlastníctve obchodnej spoločnosti, kde je ţiadateľ jeden so 
spoločníkov spoločnosti, za kúpnu cenu v celkovej hodnote cca 120 000,- eur, 
vyjadrenú vo forme odvedených rekonštrukčných prác na materskej škole so 
súp.č. 474 v k.ú. Nová Stráţ a dodávky 50 ks bicyklových regálov spolu 
s osadením do betónu. Kúpna cena bude upresnená po vykonaní stavebných 
prác a realizovania dodávky na základe nezávislého znaleckého posudku, 
 
za nasledovných podmienok : 
 
- kupujúci zabezpečí  kompletnú rekonštrukciu budovy - materskej školy  so 

súp.č. 474 v k.ú. Nová Stráţ v zmysle podrobného rozpisu prác (príloha 
uznesenia), 

- kupujúci zabezpečí   dodávku 50 ks bicyklových regálov, a to aj s osadením 
do betónu pre Mesto Komárno, 

- Mesto uzatvorí so ţiadateľom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a koncesnú 
zmluvu na vykonanie rekonštrukčných prác a na dodávku bicyklových 
regálov, V predmetných zmluvách bude podrobne rozpísaný harmonogram 
vykonaných prác a budú vyčíslené peňaţné hodnoty odvedených prác 
podľa predloţeného rozpočtu, termín ukončenia dodávok, cca. do 
30.11.2015 a spôsob ocenenia (znalecký posudok) dohodnutých dodávok 
a investičných prác navrhnutých ţiadateľom ako aj termín podpisu Kúpnej 
zmluvy, 
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- kupujúci sa zaväzuje v rámci investičných prác preinvestovať do majetku 
mesta minimálne 120 tis. eur, 

- Kúpna zmluva bude zo strany mesta podpísaná po prevzatí dohodnutých 
dodávok a investičných prác uvedených v bode A/ tohto uznesenia, resp. 
po vyčíslení vynaloţených nákladov za účelom vykázania hodnoty 
rekonštrukcie v účtovníctve Mesta Komárno, 

- Mesto Komárno, Odbor správy majetku v spolupráci s Odborom rozvoja 
zabezpečí dohľad nad vykonaním rekonštrukčných prác a nad dodávkou 50 
ks bicyklových regálov, 

 
B/ ţiada   

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 

30.11.2015 
31.1.2016 
 
 
7.3.2016 

Materiál bol na MZ dňa 12.11.2015 stiahnutý 
z rokovania. 
Marina Alt s.r.o. začiatkom januára 2016 podala ţiadosť 
na odkúpenie pozemku – bude predmetom februárového 
zasadnutia MsZ 
Zámer predaja pre Marina Alt s.r.o. schválený dňa 17. 
februára 2016, predaj bude predmetom rokovania na 
marcovom zasadnutí MsZ.  
OSM navrhuje uznesenie č. 380/2015 zrušiť. 

OSM 
OSM 
 
OSM 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 
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610/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne  
ku dňu 29.02.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
berie na vedomie  
 
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
29.02.2016.     
  

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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611/2016 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Ing. Petra Korpása 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
ţiada 
 
hlavného kontrolóra mesta Komárno o prešetrenie všetkých okolností súvisiacich 
s uzatvorením a vykonávaním zmluvy o dielo uzavreté dňa 06.10.2014 so 
spoločnosťou MAXNETWORK s.r.o. (IČO: 36 250 481). Ţiadam hlavného kontrolóra aj 
o prešetrenie osobnej zodpovednosti. 
 
 
  

 
 
Ing. László Stubendek 

           primátor mesta 
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612/2016 
uznesenie 

k ţiadosti Rímskokatolíckej cirkvi  
o súhlas so zaradením Elokovaného pracoviska 

pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s VJM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava 
ako zriaďovateľa Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s VJM, Ul. biskupa 
Királya 30, Komárno o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno v súlade s § 18 ods. 7 písm. l) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 
B/ súhlasí 
 

so zaradením Elokovaného pracoviska, Rozmarínová ul. 2, Komárno, ako 
súčasti Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno, do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 
2016, 

 
C/ ţiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zaslať prijaté uznesenie Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána 
Hollého 10, Trnava.  

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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613/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe v súvislosti so zmluvou o dielo uzavretej  
medzi Mestom Komárno a spoločnosťou MAXNETWORK s.r.o.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne       
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu ohľadom Zmluvy o dielo uzavretej dňa 06.10.2014 so 
spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o., IČO: 36 250 481, so sídlom Kapitána Jána 
Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany.  
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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614/2016 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Zsolta Fesztyho  
o umiestnenie historickej maďarskej vlajky na budove historickej radnice  

mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
A/ schvaľuje 
 

umiestnenie historickej vlajky (vyobrazenie tvorí prílohu uznesenia) na budove 
historickej maďarskej vlajky na budove historickej radnice mesta Komárno, 
 

B/ ţiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 16: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  23 
ZA : 6 
PROTI : 1 
ZDRŢALO SA : 16 
NEHLASOVALO : 0 
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615/2016 
uznesenie 

k prijatiu úveru spoločnosťou KOMVaK  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      berie na vedomie 
 

- dôvodovú správu spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárno   a.s., 

 
- ţiadosť spoločnosti o odsúhlasenie moţnosti čerpania úveru na splatenie  

záväzkov vyplývajúcich z podpísanej Notárskej zápisnice zo dňa 20.01.2015, 
 

-   záväznú úverovú ponuku na poskytnutie a čerpanie úveru od Tatrabanka a.s 
Bratislava zo dňa 03.12.2015, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia, 

 
B/ ţiada  
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

rozhodnutím jediného akcionára zabezpečiť prostredníctvom členov 
predstavenstva spoločnosti potrebné úkony podľa bodu A/ uznesenia 
nasledovne:   

      
a/  podpísanie úverovej zmluvy a čerpanie úveru v súlade s predloţenou 

ponukou  Tatrabanky a.s. Bratislava, 
 

b/  podpísanie zabezpečovacieho nástroja úveru vo forme a v rozsahu 
poţadovanom v ponuke Tatrabanky a.s. Bratislava v tom: 

 
 -  záloţné právo na  „Prívod vody Komárno, Ďulov Dvor, Lándor, Kava“ 

registrované v Notárskom  centrálnom registri záloţných práv, 
 

 -  záloţné právo na účty spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna,  a.s., 

 
 -   blanko zmenka spolu so zmluvou o pouţití zmenky 

 
s tým, ţe zabezpečenie môţe byť upravené resp. doplnené na základe analýzy 
situácie spoločnosti. 

  
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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616/2016 
uznesenie 

k predloţeniu koncepcie prevádzkovania parkovacieho systému  
v meste Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

predloţenú koncepciu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na 
zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému v meste Komárno od 
01.11.2016 po ukončení mandátnej zmluvy spoločnosti City Parking Group 
s.r.o. Praha, 

 
B/ ukladá  

Ing. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi COMORRA SERVIS  
a  
ţiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 
zabezpečiť a pripraviť potrebné opatrenia a úkony na zabezpečenie zahájenia 
prevádzkovania parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA 
SERVIS a predloţiť informáciu na najbliţšie zasadnutie MZ. 

 
 

  
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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617/2016 
uznesenie 

k ţiadosti o vypracovanie analýzy moţných úspor  
Zariadenia pre seniorov Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

ţiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite zabezpečiť v rámci 
kontroly na mieste vypracovanie analýzy moţných úspor Zariadenia pre seniorov 
Komárno, so sídlom Špitálska 16, 94501 Komárno. Vypracovanú analýzu predloţiť na 
nasledujúce zasadnutie Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom 
zastupiteľstve v Komárne. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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618/2016 
uznesenie 

k ţiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu  
Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely 
pre: 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, na vstupné pre 98 účastníkov telesne 
postihnutých občanov Komárna, na rekondično - rehabilitačný pobyt do  
termálnych kúpeľov Bükfürdő, dňa 14. júla 2016 v Maďarskej republike, v 
celkovej výške  980 eur, 

 
B/        ţiada 
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
             
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, na vstupné pre 98 účastníkov telesne 
postihnutých občanov Komárna, na rekondično - rehabilitačný pobyt do  
termálnych  kúpeľov Bükfürdő, v Maďarskej republike  v celkovej výške 980 eur. 

                                                   
Termín: do 10. júla 2016 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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619/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno 

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 

A/ volí  

 

 prísediacich pre Okresný súd Komárno menovite: 

 

1.  JUDr. V. N.   Komárno 

2.  H. N.  Komárno 

3.  T. B.  Komárno 

4.  JUDr. L. Š.  Komárno 

 

B/ ţiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 

1. vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre 

Okresný súd Komárno, 

 

2.  zabezpečiť zaslanie zoznamu zvolených prísediacich predsedovi Okresného 

súdu Komárno. 

 

Termín: do 01. mája 2016 

 

 

 

 

 

Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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620/2015 
uznesenie  

k prerušeniu 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:00 hodine,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
deň 23. marec 2016 o 14.00 hodine.   

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 


	Mestské zastupiteľstvo v Komárne
	Mestské zastupiteľstvo v Komárne

	k prijatiu úveru spoločnosťou KOMVaK
	Mestské zastupiteľstvo v Komárne
	k žiadosti o vypracovanie analýzy možných úspor
	Zariadenia pre seniorov Komárno
	Mestské zastupiteľstvo v Komárne
	A/ volí




