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272/2015 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- JUDr. Margit Keszegh, 
-       JUDr. Tamás Varga.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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273/2015 
uznesenie 

k návrhu programu 11. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 30. júla 
2015 v nasledovnom znení:  

 
 

1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky  
3. Správa o plnení uznesení 
4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé 

obdobie 
6. Prijatie úveru pre financovanie projektu "Rekonštrukcia kasárenskej budovy 

Novej pevnosti" 
7. Voľba predsedu predstavenstva spoločnosti KOMVaK a.s. 
8. Návrh na VZN č.: …/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2015, ktorý mení a 

dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o 
čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 
6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/1012, 4/2013 a 5/2014 

10. Upozornenie prokurátora č. 91/4401-3 
11. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Com-Média s r.o. za rok 2014 
12. Výsledky konsolidačnej účtovnej závierky mesta Komárno k 31.12.2015 
13. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach + doplnený bod č. 6 – Zmena zoznamu 

investícií Programového rozpočtu na roky 2015 – 2017 programového rozpočtu 
Mesta Komárno na roky 2015 - 2017 

14. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mestskej polície na rok 2015 
15. Výročná správa o činnosti správcu mestských bytov v bytových domoch vo 

výlučnom vlastníctve mesta Komárno za rok 2014/Handimex-byt, s.r.o. Nové 
Zámky) 

16. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno 

17. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
19. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
20. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
21. Návrh zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 

vybavovania petícií 
22. Rôzne 
23. Záver 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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274/2015 
uznesenie  

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
ku dňu 23.07.2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne       
 
A/ berie na vedomie 
 

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 23.07.2015, 

 
B/ ruší  

 
uznesenia č. 33/2015; 44/2015;178/2015, 

 
C/ schva ľuje  

 
zmenu uznesenia č. 1145/2013 nasledovne: body uznesenia C,D/2 ruší 
z dôvodu prijatia nového uznesenia č.268/2015. 

 
  
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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275/2015 
uznesenie  

k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno  
na 2. polrok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
1.       schva ľuje 
 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 
2015 (plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia), 

  
2. poveruje 
 

Hlavného kontrolóra Mesta Komárno výkonom kontrol v súlade so 
schváleným plánom kontrolnej činnosti. 
 

                                                                                   Termín: 2. polrok 2015 
                                                                                      Zodpovedný: hlavný kontrolór 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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276/2015 
uznesenie  

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
a) informatívnu správu o kontrole dodržiavania všeobecne záväzných  právnych 

predpisov na úseku pridelenia a vyúčtovania dotácií pre šport a kultúru za rok 
2014 a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri 
NFK č. 5/ÚHK/2013, 

 
b) informatívnu správu o kontrole dodržiavania zákonov a všeobecne platných 

právnych predpisov na úseku pokladne a vedenia pokladničnej agendy 
pomocnej pokladne Komárňanskej informačnej kancelárie a pomocnej pokladne 
v stredisku osobnej hygieny pri útulku pre bezdomovcov, 

 
c) informáciu a stave ďalších začatých kontrol k 23.07.2015, 
 
d) informáciu o stave odstraňovania nedostatkov zistených následnými kontrolami. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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277/2015 
uznesenie 

k návrhu na prijatie preklenovacieho úveru pre Mest o Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

záväzné ponuky bankových subjektov pre poskytnutie preklenovacieho úveru 
pre Mesto Komárno na financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej 
budovy Novej pevnosti v Komárne“ financovaného so spoluúčasťou zo 
štátneho rozpočtu a z prostriedkov z európskych fondov, 

 
B/ schva ľuje 
 

prijatie preklenovacieho úveru z dôvodu preklenutia obdobia nedostatku 
finančných prostriedkov a podpísanie úverovej zmluvy bez zabezpečenia 
v zmysle záväznej ponuky OTP Banky Slovensko, a.s. na poskytnutie 
preklenovacieho úveru pre Mesto Komárno vo výške 1 850 000,- eur na 
financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti 
v Komárne“ financovaného so spoluúčasťou zo štátneho rozpočtu 
a z prostriedkov z európskych fondov s tým, že úver bude splatený do 30. 
júna  2016, 

 
C/ žiada 

  Ing.  László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
                                               Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia  

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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278/2015 
uznesenie 

k upozorneniu prokurátora č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších pr edpisov  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ berie na vedomie 
 

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3 
zo dňa 18.06.2015, doručené 24.06.2015 za porušenie ust. § 25 ods. 3 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, 

 
B/ nevyhovuje 
 

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3 
zo dňa 18.06.2015, doručené 24.06.2015 za porušenie ust. § 25 ods. 3 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 17: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  16 
ZA : 3 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 9 
NEHLASOVALO : 2 
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279/2015 
uznesenie 

ku konsolidovanej ú čtovnej závierke Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
1. berie na vedomie 
 

1.1   výsledky konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014: 
-  hodnota majetku konsolidovaného celku:             92 541 060,55 eur, 

        -  výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:     -777 981,78 eur, 
 

1.2 audítorskú správu o výsledkoch overovania konsolidovanej účtovnej 
závierky mesta Komárno k 31.12.2014, 

 
2.      schva ľuje 
 

2.1   konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Komárno k 31.12.2014: 
-  hodnota majetku konsolidovaného celku:             92 541 060,55 eur, 

                    -  výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:     -777 981,78 eur, 
 

2.2 vykonať pred zostavením konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, 
za rok 2016 a za rok 2017 audit individuálnych účtovných závierok za 
rok 2015, za rok 2016 a za rok 2017 v obchodnej spoločnosti CALOR, 
s.r.o., v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS, v rozpočtovej 
organizácii Zariadenie pre seniorov Komárno a  za rok 2016 a  rok 2017 
v obchodnej spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta 
Komárno, a.s. audítorom, resp. audítorskou spoločnosťou, ktorá bude 
úspešná vo verejnej súťaži, ktorú zabezpečí Mesto Komárno, 

 
3. žiada 
 

primátora mesta menovať komisiu pre výber audítora obchodných spoločností 
a príspevkovej organizácie podľa bodu 2.2 formou verejnej súťaže, 

 
4. žiada 
  

primátora mesta navrhnúť a hlasovať na valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za 
schválenie úspešného audítora, resp. audítorskej spoločnosti na vykonanie 
auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017 v obchodnej 
spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. v súlade 
s bodom 2.2 a bodom 3., 

 
5.         žiada   
 

štatutárov obchodných spoločností a organizácií podpísať s úspešným 
uchádzačom podľa bodu 3. zmluvu o výkone auditu s tým, že náklady na 
výkon auditu znášajú obchodné spoločnosti a organizácie podľa bodu 2.2. 

Zodpovední: primátor mesta, štatutári spoločnosti 
    Termín: v súlade s uznesením 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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280/2015 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpo čtových opatreniach schválených primátorom 
mesta Komárno v roku 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 17 až 32 a 34/2015 schválené primátorom mesta Komárno 
v roku 2015. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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281/2015 
uznesenie 

k zmene Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 

             
 dohodu č. 21/ § 50j/ NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

 
B/ schva ľuje 
 

1. spoluúčasť Mesta Komárno v celkovej výške 5 120 eur, t.j. 20% nákladov 
na mzdy, odvody a tiež 3 465 eur, t.j. 100 % na stravné lístky 10 
zamestnancom zaradených ako pomocní pracovníci,  

 
2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015, povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 
-  zvýšenie bežných príjmov, položka 312 001 – dotácia na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, v zmysle zmluvy 
o poskytnutí príspevku o sumu 20 480 eur, 

 
- zvýšenie bežných príjmov, položka 292– iný príjem, o sumu 8 585 eur, 

 
-   zvýšenie bežných výdavkov na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, oddiel 06.2.0, program 3.2, položka 600 bežné 
výdavky  o sumu 29 065 eur, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015, 

 
2. postupovať v zmysle bodov B/ a C/1 tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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282/2015 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

že, Euroregionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ realizuje projekt s názvom: 
„Vypracovanie projektových dokumentácií pre úseky Čičov – Komárno a 
Kravany nad Dunajom - Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 6“ 
podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Dotácia prestavuje 40 000 eur, k tomu vlastné zdroje projektu sú vo výške 
4 500 eur, ktoré poskytnú mestá a obce , ktorými bude trasa prechádzať. Pre 
Mesto Komárno táto suma predstavuje 1 250 eur, 

 
B/ schva ľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
- zníženie výdavkov, program 8.3 - rozvoj mesta, spoluúčasť k projektom, 

položka 700, o sumu 1 250 eur,   
 
- zvýšenie výdavkov, program 8.3. – rozvoj mesta, spoluúčasť na 

vypracovaní projektu cyklotrasy Čičov - Komárno  a Kravany nad 
Dunajom – Štúrovo o sumu 1 250  eur; 

                   
C/  žiada 

   Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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283/2015 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
- zníženie výdavkov, program 8 - rozvoj mesta, podprogram 8.4 spoluúčasť 

projektov občanov – participatívny rozpočet, položka 600, o sumu 10 000 
eur,   

 
- zvýšenie výdavkov, program 4 – prostredie pre život, podprogram 4.1, 

položka 640 dotácie v zmysle prijatého VZN č. 12/2015 o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany 
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno o sumu 10 000 eur; 

                   
B/  žiada 

   Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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284/2015 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových 
výdavkov nasledovne: 

 
1.   zvýšenie príjmov, položka 454 001 – prevod z rezervného fondu vo výške  

10 000 eur, 
 

2.  zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, položka 700, o celkovú 
sumu vo výške 10 000 eur, za účelom nevyhnutného riešenia havarijného 
stavu kotolní budovy Radnice a administratívnej budovy Nám. gen. 
Klapku 7, 

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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285/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Ing. Bélu Szabóa na zmenu zoz namu investícií 
programového rozpo čtu na roky 2015 – 2017 Programového rozpo čtu Mesta 

Komárno na roky 2015 - 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu časti A/ bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 168/2015 
zo dňa 21. mája 2015 k návrhu programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 
2016, 2017 nasledovne: 
 
- Príloha č. 3.2 sa nahradzuje prílohou č. 3.3 (Príloha č. 3.3. tvorí prílohu tohto 

uznesenia). 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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286/2015 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2015, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
- zníženie bežných výdavkov, program 3.1 – mestská polícia, položka 600, 

o sumu  14 043 eur,  
  

- zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. – rozvoj mesta, o sumu 14 
043 eur na vybudovanie centrálneho pultu a zakúpenia nových počítačov 
kamerového systému, 

                 
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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287/2015 
uznesenie 

k návrhu na schválenie výro čnej správy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
výročnú správu o činnosti správcu mestských bytov v bytových domoch vo výlučnom 
vlastníctve mesta Komárno za rok 2014 (Handimex-byt, s.r.o. Nové Zámky). 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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288/2015 
uznesenie 

k návrhu na schválenie  zámeru predaja nehnute ľností a na vyhlásenie 
obchodnej verejnej sú ťaže 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností formou obchodnej 
verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku: 

 
1. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným 

číslom 1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a  spoločných  zariadeniach domu a  na pozemku parc.  
registra „C“  č. 5769 o výmere 1 118 m2, zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 14 200,-  eur, ktorá 
je zároveň najnižším podaním, 

 
2. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne so 

súpisným číslom 1042 na parcele registra „C“ č. 1994/1, so spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. 
registra „C“ č. 1994/1 o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je rodinný dom postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku 
parc. registra „C“ č.  1994/2 o výmere 196 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 8528 v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 26 000,- eur, ktorá 
je zároveň najnižším podaním za nasledovnej podmienky: 
 
- mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnuteľností v súlade s ust. §9a, 

ods. 2 a 3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
B/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností, formou obchodnej 
verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku: 
 

 
1. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným 

číslom 1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a  spoločných  zariadeniach domu a  na pozemku  parc.  
registra „C“  č. 5769  o výmere  1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 14 200,- eur, ktorá 
je zároveň najnižším podaním, 

 
2. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne 

so súpisným číslom 1042 na parcele registra „C“ č. 1994/1, so 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na 
pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 o výmere 324 m2, zastavané plochy 
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a nádvoria, na ktorom je rodinný dom postavený a so spoluvlastníckym 
podielom na pozemku parc. registra „C“ č.  1994/2 o výmere 196 m2 , 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 
8528 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo 
výške 26 000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
C/ schva ľuje 

 
vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré tvorí prílohu tohto 
uznesenia, 

 
D/ schva ľuje 

 
 odbornú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných 

návrhov v zmysle bodu C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 Ing. Peter Korpás, predseda 
 Mgr. György Batta, člen 

Mgr. Tímea Szénássy, člen  
 Ing. Katarína Bednáriková, člen 
 Beáta Kmeťová, člen  
            

E/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

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

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

 
F/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
  

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

 
G/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle bodu A/ a C/ tohto uznesenia,  

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  
 

2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
v Komárne. 

 Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže  
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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289/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom  mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/  schva ľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu  na dobu určitú 24 mesiacov, so žiadateľkou: 
 

       Johana Kesiarová, rodená Böhmová, narodená  12.03.1960, trvalým pobytom 
Hviezdna ul. 19/13,  945 01 Komárno,   

 
- nájom bytu Hviezdna ul. 19/13, Komárno,   
 
ktorá v súlade s § 9 ods. 8 VZN č. 6/2011 o  prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov uzatvorila dohodu o splnení 
dlhu v splátkach na zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za 
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty 
a podpísala splátkový kalendár na 24 mesiacov, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia. 
 

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

                                                         
 


