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131/2011 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 
- Ing. László Gyırfy 
- JUDr. Éva Hortai 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
                 primátor mesta 
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132/2011 
uznesenie 

k Návrhu programu 8. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
program 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. mája 2011 
v nasledovnom znení: 
 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky poslancov 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno 
5. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného 

zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
6. Správa o kontrole činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2010 
8. Hodnotenie výsledku hospodárenia Domov dôchodcov Komárno za rok 2010 
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2010 
10. Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2010 
11. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2010 
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 

2010 
13. Návrh rozpočtu Zariadenia seniorov (DD) Komárno za roky 2011-2013 
14. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2011-2013 
15. Návrhy rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2011-2013 
16. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

na rok 2011 a 2012 
17. Žiadosť základnej školy Komenského č. 3 Komárno o riešenie havarijnej situácie 
18. Žiadosť základnej školy Komenského č. 3 Komárno o úprave rozpočtu na rok 2011 
19. Návrh na zmenu rozpočtu základnej školy Ul. pohraničná 9 Komárno na rok 2011 
20. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2011 
21. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
22. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
23. Žiadosti a návrhy vo veci školstva, kultúry a športu  
24. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
25. Prediskutovanie aktuálnych otázok a problémov spoločnosti Viator, s.r.o. 
26. Rôzne 
27. Záver 

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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133/2011 
uznesenie 

ku Kontrole plnenia uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
A/ berie na vedomie 
        
            Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  

20.05.2011         
 
B/  zrušuje 
 
          uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne: 

uznesenie č. 416/2007 - uchádzač podáva novú žiadosť 
uznesenie č. 782/2008 - súvisí s uznesením číslo 416/2007 
uznesenie č. 811/2008 - neaktuálne  
uznesenie č. 845/2008 - zmluva nebola podpísaná 
uznesenie č. 1210/2009 - neaktuálne 
uznesenie č. 1265/2009 - nenachádza sa žiadna informácia 
uznesenie č. 1267/2009 - prípad bude riešený pri hodnotení hosp. r. 2011   
uznesenie č. 1306/2009 - nezáujem 
uznesenie č. 1464/2009 - mesto odstúpilo od zmluvy 
uznesenie č. 1526/2009 - neaktuálne 
uznesenie č. 1630/2009 - zmenené uznesením číslo 1681/2010 
uznesenie č. 1638/2009 - súvisí s uznesením číslo 1868/2010 
uznesenie č. 1785/2010 - bude prijaté nové uznesenie 
uznesenie č. 1821/2010 - neaktuálne 
uznesenie č. 1835/2010 bod B/ - neaktuálne  
uznesenie č. 1912/2010 -  neschválené predĺženie 
uznesenie č. 13/2011 bod 17, 68 – žiadatelia nesplnili kritériá 
uznesenie č. 57/2011 - pozastavený 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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134/2011 
uznesenie 

k Aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
 
Správu o vyhodnotení Akčného plánu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na 
roky 2006-2012 k 31. 12. 2010 (správa tvorí prílohu uznesenia). 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 

primátor mesta 
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135/2011 
uznesenie 

k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriad enej pod ľa 
ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie  na vedomie 
 
informáciu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného 
zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov, v zmysle správy komisie zo dňa 21.apríla 2011. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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136/2011 
uznesenie 

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/  berie na vedomie 
 

Informatívnu správu o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie, 
 
B/  ukladá 
 

1. novelizovať VZN č. 13/2009, ktorým sa mení VZN číslo 3/2003 o zásadách 
hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN číslo 29/2003 a 21/2008 
z dôvodu nesúladu so zákonom o majetku obcí, 

2. novelizovať zásady VZN č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2004 
o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských 
zariadení z dôvodu nesúladu so zákonom o majetku obcí. 

 
Termín: do 30. 06. 2011 

 
 

 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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137/2011 
uznesenie 

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

Alapiskola Komárom za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 

Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za 
rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 536.224 eur 
výdavky celkom : 536.224 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 72.659 eur 
výdavky celkom : 72.659 eur 

 
záväzky vo výške  : 0 eur 
pohľadávky vo výške : 0 eur 

 
 
 
 
         MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 
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138/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Komenského ul. 3, Komárno 
 za rok 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno za rok 

2010 nasledovne 
príjmy celkom : 634.697 eur 
výdavky celkom : 634.697 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Komenského ul. 3, Komárno za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 71.650 eur 
výdavky celkom : 71.650 eur 

 
záväzky vo výške  :   9.863,91 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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139/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magy ar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 490.793 eur 
výdavky celkom : 490.793 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2010 
nasledovne 
príjmy celkom : 79.851 eur 
výdavky celkom : 79.851 eur 

 
záväzky vo výške  :   1.672,90 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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140/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Ul. pohrani čná 9, Komárno  
za rok 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 

2010 nasledovne 
príjmy celkom : 239.639 eur 
výdavky celkom : 239.639 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 

pohraničná 9, Komárno za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 24.616 eur 
výdavky celkom : 24.616 eur 

 
záväzky vo výške  :      3.404,74 eur 
pohľadávky vo výške :   0,00 eur 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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141/2011 
uznesenie 

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

Komárom za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, 

Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 
2010 nasledovne 
príjmy celkom : 720.063 eur 
výdavky celkom : 720.063 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 90.695 eur 
výdavky celkom : 90.695 eur 

 
záväzky vo výške  :   3.486,38 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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142/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 za rok 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 

2010 nasledovne 
príjmy celkom : 518.977 eur 
výdavky celkom : 518.977 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 55.353 eur 
výdavky celkom : 55.353 eur 

 
záväzky vo výške  :  14.804,63 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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143/2011 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umelec kej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 20 10 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2010 nasledovne 
príjmy celkom : 501.465 eur 
výdavky celkom : 501.465 eur 
 
záväzky vo výške : 0 eur 
pohľadávky vo výške : 0 eur 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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144/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Domova dôchodcov  Komárno 
za rok 2010  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov 

Komárno za rok 2010 nasledovne: 
 

príjmy   1.044.434,- eur, 
výdavky   1.044.434,- eur, 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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145/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúr neho strediska Komárno 
za rok 2010  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Komárno 

za rok 2010 nasledovne: 
výnosy      369.043,09 eur, 
náklady      368.694,41 eur, 
hospodársky výsledok vo výške       + 348,68 eur, 

 
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 nasledovne: 
 

- navýšenie rezervného fondu o 348,68 eur v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o   
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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146/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS z a rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2010 
nasledovne: 
výnosy     766.015,- eur, 
náklady     817.971,- eur, 
hospodársky výsledok vo výške  - 51.960,- eur (po zdanení) 

 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 

  
B/  ukladá 
     riadite ľovi COMORRA SERVIS 
 

1. zabezpečiť vysporiadanie straty minulých období vo výške 20.000,- eur z rezervného 
fondu COMORRA SERVIS v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

 
Termín: 30.06.2011 

Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS 
 
 

2. zabezpečiť vysporiadanie straty minulých období vo výške 63.558,- eur zvýšením 
vlastných výkonov na roky 2011 a 2012. 

 
Termín: 31.12.2012 

Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS 
 
 

3. pripraviť podrobný výkaz pre Komisiu športu, kultúry a školstva o zozname služieb 
a benefitov každého druhu a o ich finančných väzbách podľa športových klubov 

 
Termín: 30. 06. 2011 

Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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147/2011 
uznesenie 

k Výro čnej správe a Závere čnému ú čtu Mesta Komárno za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/        berie na vedomie 

             
1. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10 ods. 3, písm. a), 

b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

  Bežné Kapitálové 
Finan. 

operácie Spolu 
Príjmy 16 369 513   842 494 2 831 937 20 043 944 
Výdavky 16 047 112 3 363 921   630 730 20 041 763 
 Rozdiel      322 401   -  2 521 427       2 201 207          2 181 

 
2. Správu nezávislého audítora k záverečnému účtu a výročnej správe mesta Komárno 

za rok 2010, 
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 

2010, 
 

B/        schva ľuje 
 

1. Záverečný účet a výsledok hospodárenia Mesta Komárno za rok 2010 bez výhrad,  
 
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10, ods.3,  písm. a), 

b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods.6  

  Bežné Kapitálové  
Príjmy 16 350 835 834 126  
Výdavky 16 169 751          3 363 921  
 Rozdiel 181 084        - 2 529 795  

 
3. Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia mesta Komárno za rok 2010 

v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z rezervného fondu 
a z návratných zdrojov financovania, 

 
4. Výsledok hospodárenia Mesta Komárno ( akruálny výsledok ) po zdanení       
Účtovná trieda 5 14 412 361 
Účtovná trieda 6 13 737 589 
Rozdiel po zdanení - 675 627 

 
5. Vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2010 na úkor účtu 428 

– nevysporiadaný  výsledok hospodárenia minulých rokov, 
 
6. Výročnú správu Mesta Komárno za rok 2010,  
 
7. Prijatie nasledovných nápravných opatrení: 

a) Vypracovať dlhodobú koncepciu financovania originálnych aj prenesených 
kompetencií školstva v meste Komárno s dôrazom na systémové financovanie 
škôl, vrátane ZŠ Pohraničná, 

Zodpovední: Mestská školská rada mesta Komárno 
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  MsÚ Komárno 
Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.06.2011 

b) Vykonať nápravu zistených nedostatkov v inventarizácii majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov mesta Komárno, vykonať inventarizáciu 
prevzatého majetku Schola Comaromiensis, ako aj účtu 0228, 

Zodpovedný: MsÚ Komárno 
Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.06.2011 

 
c) Riešiť funkčnosť a samofinancovanie spoločnosti VIATOR s.r.o., 

Zodpovedná: konateľka spoločnosti 
Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.09.2011 

 
d) Odstrániť zistené nedostatky v evidencii majetku mesta Komárno, 

Zodpovedný: MsÚ Komárno 
Termín: predložiť správu do zastupiteľstva do 30.06.2011 

 
e) Zefektívniť vymáhanie pohľadávok, všetky pohľadávky právne zabezpečiť tak, 

aby nemohli byť premlčané. 
Zodpovedný: MsÚ Komárno 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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148/2011 
uznesenie 

ku Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada  
 
hlavného kontrolóra Mesta Komárno vykonať kontrolu realizácie nákupu technologického 
zariadenia (dňa 22. 12. 2010) na čerpanie termálnej vody z geotermálneho vrtu M-2 zaúčtované 
v účtovníctve mesta v celkovej hodnote 85.680 EUR. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta  
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149/2011 
uznesenie 

k Hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za  rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
ukladá 
 
Mestskému úradu v Komárne prípravu správy, v ktorej načrtne také možné kroky zo strany 
predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré boli z hospodárskeho alebo právneho hľadiska 
nevhodné a mesto a jeho vedenie zámerne nútili do nevýhodnej pozície. 
 

Termín: do 30. júna 2011 
 
 

 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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150/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno roky 2011 – 2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2011, ako 
vyrovnaný rozpočet vo výške 1.087.924,- eur, 

 
B/ berie na vedomie 
 

1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 
2012, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.149.425,- eur, 

2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 
2013, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.149.425,- eur, 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)    

 
C/ ukladá 
 riadite ľovi  Zariadenia pre seniorov Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: priebežne 
     Zodpovedný: riaditeľ Zariadenia pre seniorov Komárno 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
  primátor mesta 
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151/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2 011 – 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2011 vo 
výške 392.985,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 235.000,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 
 

1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 
2012 vo výške 370.985,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 
213.000,- eur),  

2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 
2013 vo výške 371.485,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 
213.500,- eur),  
ako vyrovnaný, 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/ ukladá  
  riadite ľke Mestského kultúrneho strediska Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: priebežne 
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno  

 
  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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152/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2011 - 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2011 vo výške 684.841,- 
eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 460.351,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 
 

3. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2012 vo výške 
617.228,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 441.300,- eur),  

4. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2013 vo výške 
644.064,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 450.000,- eur),  
ako vyrovnaný, 

   
  (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 
C/ ukladá  
  riadite ľovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS  

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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153/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským,  
Eötvösova ul. 39,Komárno – Eötvös Utcai Magyar Taní tási Nyelv ő Alapiskola Komárom 

na rok 2011 až 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 

Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 549.666,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
543.166,- €), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 65.940,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
52.440,- €), 

 
B/   berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 

Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  
- na rok 2012 vo výške 549.520,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

543.020,- €), 
- na rok 2013 vo výške 549.520,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

543.020,- €), 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2011 
až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2012 vo výške 65.940,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške  52.440,- €), 
- na rok 2013 vo výške 65.940,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 52.440,- €), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/   ukladá 

riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31. decembra 2011 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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154/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na ro k 2011 až 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 547.190,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
539.247,- €), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 69.589,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
58.995,- €), 

 
B/   berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov 

- na rok 2012 vo výške 541.023,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške           
537.162,- €), 

- na rok 2013 vo výške 541.023,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
537.162,- €), 

rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2011 až 2013 – 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na       
strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2012 vo výške 69.589,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo     

výške 58.995,- €), 
- na rok 2013 vo výške 69.589,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 58.995,- €), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na 
rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2011 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
primátor mesta 
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155/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, 
 Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási N yelvő Alapiskola Komárom  

na rok 2011 až 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 
2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov 
na rok 2011 vo výške 507.981,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
507.849,- €), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2011 vo výške 82.275,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
67.275,- €), 

 
B/   berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 

2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom  na strane 
príjmov a výdavkov 

 
- na rok 2012 vo výške 507.818,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

507.686,- €), 
- na rok 2013 vo výške 507.818,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

507.686,- €), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 
2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2011 
až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov 

 
- na rok 2012 vo výške 82.275,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 67.275,- €), 
- na rok 2013 vo výške 82.275,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 67.275,- €), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/   ukladá 
riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2011 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
           primátor mesta 
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156/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom  

na rok 2011 až 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 

Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 711.250,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
707.250,- €), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 91.520,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
74.520,- €), 

 
B/   berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 

Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  

 
- na rok 2012 vo výške 709.819,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

704.819,- €), 
- na rok 2013 vo výške 710.819,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

704.819,- €), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2011 
až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov  

 
- na rok 2012 vo výške 92.020,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 74.520,- €), 
- na rok 2013 vo výške 92.020,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 74.520,- €), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/  ukladá 
riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2011 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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157/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na r ok 2011 až 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 

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

na rok 2011 vo výške 465.006,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
464.006,- €), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 64.025,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 50.025,- €), 
 

B/   berie na vedomie 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2012 vo výške 464.587,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

463.587,- €), 
- na rok 2013 vo výške 464.587,- € (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

463.587,- €), 
rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2011 až 2013 – 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2012 vo výške 64.025,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 50.025,- €), 
- na rok 2013 vo výške 64.025,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 50.025,- €), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
B/  ukladá 

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

 
Termín: do 31.12.2011 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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158/2011 
uznesenie 

k Návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2011 až 20 13 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov  
na rok 2011 vo výške 499.140,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

439.840,- €), 
 

B/   berie na vedomie 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 

- na rok 2012 vo výške 519.140,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
459.840,- €), 

- na rok 2013 vo výške 529.140,- € (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
469.840,- €), 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na rok 2011 až 2013 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárn o – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31. decembra 2011 

Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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159/2011 
uznesenie 

k Žiadosti Základnej školy Komárno, Komenského ul. č. 3  o riešenie havarijnej situácie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

 
podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle 
Smernice č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov 
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
  
 
 
        MUDr. Anton Marek 

   primátor mesta 
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160/2011 
uznesenie 

k Žiadosti Základnej školy Komárno, Komenského ul. č. 3 
o úpravu rozpo čtu na rok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
zmenu rozpočtu Základnej školy Komárno, Komenského ul. č.3 na rok 2011 navýšenie 
o finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov vo výške 36.100,- eur z dôvodu 
čerpania dotácie z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Moderná základná škola 
v systéme vzdelávania“, 

 
B/  žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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161/2011 
uznesenie 

k Žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia, so sídlom 945 01 
Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, na autobusovú prepravu  účastníkov 
rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov Zalakaros, v Maďarskej republike, na  
základe konkrétnej faktúry vo výške  210 eur, 

 
B/       ukladá 
           Mestskému úradu v Komárne  
 
            poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna      
            na  sociálne a zdravotnícke účely pre: 
 

Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia, so sídlom 945 01 
Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, na autobusovú prepravu  účastníkov 
rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov Zalakaros, v Maďarskej republike, na  
základe konkrétnej faktúry vo výške  210 eur. 

 
                                                                                                            Termín:  do 31. júla 2011 
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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162/2011 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno 
 na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov telesne  postihnutých detí č. 75, so 
sídlom Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, na autobusovú prepravu  
účastníkov podujatia Deň detí - rehabilitačný deň v termálnom kúpalisku v Budapešti,  v 
Maďarskej republike, na  základe konkrétnej faktúry vo výške  250 eur, 

 
B/       ukladá 
           Mestskému úradu v Komárne  
 

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna            
na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov telesne  postihnutých detí č. 75, so 
sídlom Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, na autobusovú prepravu  
účastníkov podujatia Deň detí  -  rehabilitačný deň v termálnom  kúpalisku v Budapešti,  
v Maďarskej republike, na  základe konkrétnej faktúry vo výške  250 eur. 

 
                                                                                                     Termín: do 31. augusta 2011 
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
    
      MUDr. Anton Marek 
          primátor mesta 
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163/2011 
uznesenie 

k Žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym  postihnutím APOLLON Nová Stráž, so sídlom  
Komárno, mestská časť Nová Stráž, Darányiho 16, IČO: 42202329, na autobusovú 
prepravu účastníkov podujatia „OSKAR“- celokrajskú prehliadku dramatickej tvorby v  vo 
výške 280 eur, 

 
B/       ukladá 
           Mestskému úradu v Komárne  
 

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna       
na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym  postihnutím APOLLON Nová Stráž, so sídlom  
Komárno, mestská časť Nová Stráž, Darányiho 16, IČO: 42202329, na autobusovú 
prepravu účastníkov podujatia „OSKAR“- celokrajskú prehliadku dramatickej tvorby v  vo 
výške 280 eur. 

 
                                                                                                         Termín:  do 30. júna  2011 
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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164/2011 
uznesenie 

k Návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

       prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 10/14 v  Komárne pre Vendelína Erısa, 
narodeného 28.06.1954, trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že v pridelenom byte 
opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená  v zmysle § 
7 ods. 7 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,  

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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165/2011 
uznesenie 

k Návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

       prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/8 v  Komárne pre Silviu Burdiovú, 
narodenú 11.05.1955, trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že v pridelenom byte 
opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená  v zmysle § 7 
ods. 7 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,  

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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166/2011 
uznesenie 

k Návrhu na prenájom  mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Ul. slobody 9/14, Komárno pre Jozefa Vargu, narodeného 
14.11.1986, trvale bytom Vodná ul. 3/5, 945 01 Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu  
bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky, 

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ  

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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167/2011 
uznesenie 

k Návrhu na prenájom  mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Gazdovská ul. 23/27, Komárno pre Moniku Knyázsikovú, 
narodenú 15.05.1971, trvale bytom Selyeho ul. 9/12, 945 01 Komárno s tým, že zmluva 
o nájme bytu  bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov 
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ  

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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168/2011 
uznesenie 

k Návrhu na prenájom  mestského bytu po uplynutí vý povednej lehoty 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/  schva ľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, v súlade § 6 ods. 6  VZN 
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom: 

 
       1. Mária Toráčová, narodená 24.07.1954, trvalým pobytom Meštianska ul. 2725/1, 945 

01 Komárno,   
     -      nájom bytu Meštianska ul. 1/50, Komárno  
 

       2. Helena Petríková, narodená  15.07.1962, trvalým pobytom Petıfiho ul. 784/10, 945 01   
Komárno,   

          -       nájom bytu Petıfiho ul. 10/44, Komárno   
 
ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za 
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť 
o odkúpenie nájomného bytu, 

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 
spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 
VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
     Termín: 60 dní od schválenia uznesenia                    

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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169/2011 
uznesenie 

k Návrhu na poskytnutie finan čných dotácií a finan čných darov 
z účelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na kultúru 

a záujmovú umeleckú činnos ť 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 
1. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno 

- vo výške 400,00 eur na výstavy a podujatia v roku 2011, 
- vo výške 500,00 eur na podujatie "XX. Harmonia Sacra Danubiana", 

2. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno 
vo výške 800,00 eur na cyklus koncertov, 3. ročník medzinárodnej súťaže v hre na 
husliach a komornej hre a 14. roč. Majstrovského kurzu komornej hry, 

3. MÁK, Jókaiho 14, Komárno 
vo výške 600,00 eur na podporu série tanečných domov "Barangolások a Kárpát-
medencében" 

4. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno  
- vo výške 250,00 eur na podporu podujatia Deň rodiny, 
- vo výške 450,00 eur na podporu cyklu "Tance z okolia Komárna", 

5. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak 
vo výške 400,00 eur na podporu série podujatia „Komáromi fonó – Táncház a RÉV-
ben“ 

6. Spevácky zbor ma ďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, 
Elektrárenská 2, Komárno 
vo výške 500,00 eur na komárňanskú premiéru koncertu z cyklu „Csontok“, 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 6/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov, 

 
B/ ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne 
 

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 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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170/2011 
uznesenie 

k Návrhu na poskytnutie finan čných dotácií a finan čných darov  
z účelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na kultúru  

a záujmovú umeleckú činnos ť 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Štefan Bartanusz, Dvorská 6/17, 945 01 Komárno 

na dvojjazyčnú publikáciu „Nem bántalak, liliomvirág“, 
2. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno 

na doplnenie ozvučovacej techniky, 
3. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak 

na filmový klub s tematikou ľudovej hudby a tanečné domy. 
 
 
 
 
 
 
         MUDr. Anton Marek 

primátor mesta
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171/2011 
uznesenie 

k Návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových klubov na 
rok 2011 z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z účelového 
fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a 
šport v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno 950,00   eur 
2. Power klub Urban Komárno 450,00   eur 
3. Slovenská federácia Kempo Komárno 3 000,00   eur 
4. Telovýchovná jednota Pokrok Komárno 300,00   eur 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov, 

   
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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 

        Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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172/2011 
uznesenie 

k Návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na jednorazovú aktivitu športových kl ubov 
na rok 2011 z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno 

na telesnú kultúru a šport 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2011 z 
rozpočtu mesta podľa VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných 
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení 
neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Slovenská federácia Kempo, Eötvösova ul. 45/1, 9 45 01 Komárno,  

vo výške 800,00 eur na účasť na Majstrovstvách sveta v Kempo v roku 2011, 
2. Klub vodných motoristov „KORMORÁN“, Dunajské náb režie 32/40, 945 01 

Komárno, 
vo výške 700,00 eur na usporiadanie pretekov Formula Future v lete 2011, 

  
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

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 

        Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 

            primátor mesta 
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173/2011 
uznesenie 

k Návrhu Komisie školstva, kultúry, školstva a mlád eže 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. návrh komisie na vyhodnotenie 20. ročníka Komárňanských dní porovnaním 
predchádzajúcich dvoch rokov tohto podujatia, 

2. návrh komisie, aby od septembra 2011 boli Komisia školstva, kultúry, školstva 
a mládeže a Komisia pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pravidelne 
informovaní o priebehu príprav nasledovných ročníkov podujatia Komárňanských 
dní, a následne s vyhodnotením jednotlivých ročníkov,   

 
B/ ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne 
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

     Termín: bod A/1do 26.5.2011,  
bod A/2 od septembra 2011 priebežne 

        Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 

            primátor mesta 
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174/2011 
uznesenie 

 k návrhu Komisie školstva, kultúry, školstva a mlá deže 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. návrh komisie na vytvorenie technických požiadaviek na podávanie žiadostí 
 

- o finančnú dotáciu a finančné dary z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť, 

- o finančnú dotáciu a finančné dary z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú 
kultúru a šport 

elektronickou formou výlučne cez internet, 
 

2. návrh komisie na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu 
 rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu  rozpočtu Mesta Komárno 
na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov, 

 
B/ ukladá 
            Mestskému úradu v Komárne 
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

     Termín: 31.10.2011 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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175/2011 
uznesenie 

k Žiadosti o spolufinancovanie projektu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
spolufinancovanie projektu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno v rámci operačného programu Vzdelávanie, výzvy Inovovanie obsahu a metód 
vzdelávania pre základné školy vo výške 15 000 eur, z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 čo 
predstavuje 5 % celkových nákladov projektu. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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176/2011 
uznesenie 

k Žiadosti o spolufinancovanie projektu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
spolufinancovanie projektu Základnej školy, Ul. pohraničná 9 , Komárno v rámci operačného 
programu Vzdelávanie, výzvy Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy vo 
výške 12.500 eur, z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 čo predstavuje 5% celkových 
nákladov projektu. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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177/2011 
uznesenie 

k Návrhu na zmenu rozpo čtu Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno na rok 2011 
 
Mestské zastupite ľstvo v Komárne 
  
schva ľuje  
 
pridelenie účelového bežného transferu pre Základnú školu, Ul. pohraničná 9, Komárno na 
spolufinancovanie projektu „Nástrahy 21. storočia“ v oblasti prevencie kriminality  vo výške 
2.029,- eur z programu č. 6 položka 641 bežný transfer, kód zdroja 41.  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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178/2011 
uznesenie 

k Ukon čeniu 8. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne  
konaného d ňa 26. mája 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 
       ukončenie rokovania 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
 
B/  žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 
aby zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne na neprerokované body 
tohto zasadnutia na pondelok, t.j. 30. máj 2011. 

 
 
    
         MUDr. Anton Marek 
            primátor mesta 


