UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
989/2013
uznesenie
k návrhu na overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

Mgr. György Batta,
Ing. László Gyırfy.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
990/2013
uznesenie
k návrhu programu 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 14. februára 2013
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Interpelácie
Kontrola plnenia uznesení
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Súhrnná správa o stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta
za rok 2012
6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
7. Odvolanie a voľba člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku Mestského
zastupiteľstva v Komárne
8. Vzdanie sa členstva v dozornej rade COM-MÉDIA spol. s.r.o.
9. Informácia o vybavení upozornenia prokurátora Pd-119/12-5
10. Protest prokurátora proti VZN 3/2012
11. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno vo Veľkom Harčáši
12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
13. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
14. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
15. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2013 o poskytovaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Komárno
17. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
18. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno
19. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov
20. Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Roľníckej školy v meste Komárno
21. Rôzne
22. Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
991/2013
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.01.2013,

B/

zrušuje
1. uznesenie č. 1364/2006 – nakoľko úloha teraz nie je aktuálna,
2. uznesenie č. 1545/2006 – verejná súťaž bola neúspešná, bude opätovne vyhlásená,
3. uznesenie č. 702/2008 – skládka bola uzavretá,
4.uznesenie č. 2008/2010 - nakoľko pridelenie finančných prostriedkov nebolo
schválené,
5. uznesenie č. 175/2011 - podaná žiadosť v operačnom programe bola neúspešná,
6. uznesenie č. 176/2011 – podaná žiadosť v operačnom programe bola neúspešná,
7. uznesenie č. 650/2012 – verejná súťaž bola neúspešná,
8. uznesenie č. 786/2012 - menovaná odmietla prijať pridelený byt,
9. uznesenie č. 789/2012 - žiadateľ odmietol uzatvoriť zmluvu o nájme bytu,
10. uznesenie č. 790/2012 – nakoľko žiadateľ odmietol pridelený byt,
11. uznesenie č. 794/2012 - Na oznámenie mesta žiadateľka nereagovala,
12. uznesenie č. 893/2012 – žiadateľ nepodpísal kúpnu zmluvu, z dôvodu nevyhovujúcej
kúpnej ceny,
13. uznesenie č. 910/2012 – nakoľko žiadateľka odmietla pridelený byt.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
992/2013
uznesenie
k informatívnej správe o vykonaných kontrolách za uplynulé
obdobie do 01.02.2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedenia
Informatívnu správu o nasledovných vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie od
posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne do 01.02.2013:
1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia
pokladničnej agendy Mestského úradu v Komárne.
2. Dodržiavanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so
zvereným majetkom mesta, vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a
čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov v
pracovnoprávnych vzťahov a na úseku tvorby a použitia sociálneho fondu a kontrola
odstránenia zistených nedostatkov predchádzajúcimi kontrolami rozpočtovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na ZŠ Pohraničná v Komárne.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
993/2013
uznesenie
k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy Mesta Komárno za rok 2012.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
994/2013
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia č. 60/2011 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 3. marca 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 60/2011 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného
dňa 3. marca 2011 v časti B/ nasledovne:
„B/ poveruje
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
schváliť zmeny rozpočtu Mesta Komárno o účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo
štátneho rozpočtu SR od 1. januára 2011 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

6

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 21. 02. 2013

UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
995/2013
uznesenie
k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta
Komárno v roku 2012
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenia č. 36 až 46/2012 a 53 až 68/2012 schválené primátorom mesta Komárno
v roku 2012.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
996/2013
uznesenie
k návrhu na prijatie investičného úveru pre Mesto Komárno na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prijatie bankového investičného úveru pre Mesto Komárno vo výške 150 tis. eur, za
účelom financovania kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno
v roku 2013,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
osloviť bankové subjekty a vyžiadať indikatívne návrhy úverových zmlúv pre výber
financujúcej banky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
997/2013
uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, zvýšenie rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2013 o sumu 737 108,- eur:
a/ na strane príjmov – Príloha číslo 1/1
príjmové finančné operácie, zvýšenie položky 513 – Bankové úvery o sumu
737 108,- eur, z toho:
-

dočerpanie úverového limitu zmluvy č. VÚB 331/2012 vo výške 306 730,- eur,
dočerpanie úverového limitu zmluvy č. VÚB 1082/2011 vo výške 179 834,- eur,
dočerpanie úverového limitu zmluvy č. OTP 3005/12/18 vo výške 100 544,- eur,
nový investičný úver vo výške 150 000,- eur,

b/ na strane výdavkov – Príloha č. 2/1
- kapitálové výdavky, program 8.3, zvýšenie položky 700 – Kapitálové výdavky
o sumu 737 108,- eur, podľa Prílohy číslo 3a/1 zoznamu priorít kapitálových
výdavkov,
2. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2013 podľa Prílohy 3a/1,
(Prílohy číslo 1/1, 2/1 a 3a/1 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia),
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2013,
2. postupovať v zmysle bodov A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
998/2013
uznesenie
k návrhu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2013 – 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2013, ako
vyrovnaný rozpočet vo výške 1.146.800,- eur, (rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/

berie na vedomie
1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok
2014, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.146.800,- eur,
2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok
2015, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.146.800,- eur,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

C/

ukladá
Ing. Zuzane Hervayovej, riaditeľke Zariadenia pre seniorov Komárno
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
999/2013
uznesenie
k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno
na roky 2013 – 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2013
nasledovne:
1. rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 377.650,- eur (z toho príspevok mesta na
bežné výdavky vo výške 235.000,- eur),
2. rozpočet výnosov a nákladov príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno na rok 2013 vo výške 455.050,- eur, ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/

berie na vedomie
1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok
2014 vo výške 370.300,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške
213.500,- eur),
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok
2015 vo výške 370.300,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške
213.500,- eur), ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

C/

ukladá
Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1000/2013
uznesenie
k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2013 na prenesené kompetencie, zvýšenie
o sumu 200.455,- eur na základe normatívne určeného objemu finančných prostriedkov
pre zriaďovateľov na rok 2013 vrátane garantovaného minima, rozpísané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24.01.2013,

B/

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok
2013 o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu podľa odporúčania
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minimálny objem
finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ pridelí škole spolu) nasledovne:
1.1 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- vo výške 31.603,- eur
1.2 Základná škola J.Á. Komenského Komárno, Komenského ul. 3
- vo výške 58.611,- eur
1.3 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- vo výške 35.203,- eur
1.4 Základná škola, Ul. pohraničná č.9, Komárno
- vo výške 27.532,- eur
1.5 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka
Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- vo výške 27.960,- eur
1.6 Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 60.832,- eur
2. Limit finančných prostriedkov pridelený základným školám na rok 2013
2.1 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- normatív vo výške 591.370,- eur z toho osobné náklady 511.703,- eur
- vlastné príjmy vo výške 6.500,- eur
2.2 Základná škola J.Á. Komenského Komárno, Komenského ul. 3
- normatív vo výške 615.656,- eur z toho osobné náklady 522.192,- eur
- vlastné príjmy vo výške 7.000,- eur
2.3 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- normatív vo výške 572.584,- eur z toho osobné náklady 489.950,- eur
- vlastné príjmy vo výške 220,- eur
2.4 Základná škola, Ul. pohraničná č.9, Komárno
- normatív vo výške 234.945,- eur z toho osobné náklady 198.998,- eur
- vlastné príjmy vo výške 3.000,- eur
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2.5 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka
Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom
- vo výške 704.020,- eur z toho osobné náklady 604.347,- eur
- vlastné príjmy vo výške 0,0 eur
2.6 Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 541.465,- eur z toho osobné náklady 462.559,- eur
- vlastné príjmy vo výške 2.000,- eur
3. Rezervu normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na rok 2013
vo výške 117.572,- eur t. j. 20% normatívneho príspevku na prevádzkové náklady,
C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
predložiť návrh na použitie rezervy v zmysle bodu B/3 na ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva,

D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno a
ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2013 a do rozpočtu základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2013,
2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1001/2013
uznesenie
k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/
1.

schvaľuje
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov na rok 2013 vo výške 74.266,eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 60.766,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2.

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno na strane
príjmov a výdavkov na rok 2013 vo výške 77.808,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta
Komárno vo výške 62.188,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

3.

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 2013 vo výške 85.584,- eur (z toho dotácia z rozpočtu
mesta Komárno vo výške 68.584,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

4.

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane
príjmov a výdavkov na rok 2013 vo výške 34.139,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta
Komárno vo výške 29.139,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

5.

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 2013 vo výške 87.716,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta
Komárno vo výške 70.716,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

6.

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane
príjmov a výdavkov na rok 2013 vo výške 69.857,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta
Komárno vo výške 56.857,- eur),
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/

ukladá
riaditeľom (kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12. 2013
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1002/2013
uznesenie
k žiadosti o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno
na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľky Zariadenia pre seniorov Komárno o zmenu rozpočtu na rok 2013,
zvýšenie príspevku mesta o 60.000,- eur,

B/

žiada
predsedu finančnej komisie, predsedu sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie
a primátora mesta Komárno, MUDr. Antona Mareka
aby predložili spôsob a možnosť vykrytia tohto schodku.
Termín: do 31. mája 2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1003/2013
uznesenie
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom o zabezpečenie
finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova
ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom o zabezpečenie
finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1004/2013
uznesenie
k cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu k cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a
za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2013 spoločnosti
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na základe rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví pod číslom: 0147/2013/V zo dňa 13.12.2012.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1005/2013
uznesenie
k návrhu na odvolanie a na voľbu člena Komisie životného prostredia a verejného
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

odvoláva
člena – odborníka Komisie životného prostredia a verejného poriadku Mestského
zastupiteľstva v Komárne: Ladislav Beke,

B/

volí
za člena – odborníka Komisie životného prostredia a verejného poriadku Mestského
zastupiteľstva v Komárne: Tomáš Žuža.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1006/2013
uznesenie
k návrhu na vzdanie sa členstva v dozornej rade spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
oznámenie p. MUDr. Zoltána Benyó, poslanca MsZ o vzdaní sa členstva v dozornej rade
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o..

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1007/2013
uznesenie
k protestu prokurátora Pd 125/12-7
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
protest Okresnej prokuratúry Komárno Pd 125/12-7 zo dňa 21. januára 2013 proti VZN
č.3/2012 Mesta Komárno prijatého MsZ zo dňa 29.03.2012,

B/

vyhovie
protestu Okresnej prokuratúry Komárno Pd 125/12-7 zo dňa 21. januára 2013 proti VZN
č.3/2012 Mesta Komárno prijatého MsZ zo dňa 29.03.2012,

C/

žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
predložiť na zasadnutie MsZ nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o verejnom
poriadku.
Termín : do 23. apríla 2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1008/2013
uznesenie
k žiadosti Ing. Miroslav Kasala a manž. Oľga Kasalová,
o zmenu Územného plánu mesta Komárno na p.č. 10328 k.ú. Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje
žiadosť podaná Ing. Miroslavom Kasalom a manž. bude schvaľovaná v zmysle
uznesenia 831/2008 s ďalšími žiadosťami vo štvrtom štvrťroku 2013,

B/

žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
oznámiť žiadateľom že ich žiadosť bude prerokovaná vo štvrtom štvrťroku 2013.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1009/2013
uznesenie
k návrhu na zmenu názvu základnej školy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Móra Jókaiho Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvı Alapiskola Komárom,
(dodatok tvorí prílohu uznesenia)

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
oznámiť zmenu vyplývajúcu z bodu A/ tohto uznesenia Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

Termín: ihneď po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1010/2013
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. Amante, n.o., Lesná 911/34, Marcelová
vo výške 300,00 eur na tvorivú dielňu „Cesta k sebe“
2. Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno,
vo výške 150,00 eur na sériu prednášok z príležitosti roku viery
3. Anna Doktoriková - CDT Sound & Light, Bubnová 4/16, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „WAKE UP KN“,
4. Spoločnosť Istvána Cornidesa - Cornides István Társaság, Ul. biskupa Királya
30, Komárno
vo výške 150,00 eur na podujatie „Pamätný deň Istvána Cornidesa“,
5. CSAVAR, Občianske združenie, Športová 406, Chotín
vo výške 300,00 eur na podporu divadelného predstavenia Csokonai: „Dorottya“
v komárňanských školách,
6. Oblastný výbor CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kulturális barangolások Komáromban és
környékén“
7. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 500,00 eur na XXII. roč. Harmonia Sacra Danubiana,
8. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 300,00 eur na podporu činnosti Galérie CSEMADOK,
9. Alžbeta Vicianová, Vodná ul. 293/2, Komárno
vo výške 800,00 eur na podporu celoročnej činnosti detského kútiku Žubrienka ,
10. Ernı Papp – HOLDAS, Eötvösova 59/24, Komárno
vo výške 600,00 eur na tradicionálnu prednášku pre deti s tematikou turecká
okupácia,
11. FOND DOROTY KANTHOVEJ, n.f., Záhradnícka 16, Komárno
vo výške 500,00 eur na Benefičný vianočný koncert,
12. Generation C media s.r.o., Iža 445
vo výške 500,00 eur na podujatie „LAKE UP“
13. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Komárno v srdci Európy“,
14. Hänsel Reštaurácie, s.r.o., Valchovnícka 21, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatia „LIVE 2013“
15. Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Ul. M. Staudta 2667/15, Komárno
vo výške 300,00 eur na konferenciu "Úroveň a kvalita vo vyučovacom procese",
16. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na výstavu „100 rokov Kultúrneho paláca“,
17. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na rozprávkový maratón „Egyszer volt, hol nem volt“,
18. Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na VI. roč. „Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“,
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19. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 1500,00 eur na jubilejný 50. roč. podujatia Jókaiho dni,
20. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 300,00 eur na novú produkciu divadelného súboru Gimisz,
21. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 150,00 eur na podujatie Cesta operou,
22. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Letný čitateľský tábor,
23. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Festival Maďarské Vianoce“,
24. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 300,00 eur na spomienkové koncerty na skladateľov Bélu Bartóka, Zoltána
Kodálya a Pála Kadosu v Komárne,
25. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 700,00 eur na koncerty venované skladateľom z regiónu Komárna,
26. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 200,00 eur na V. ročník súťažného festivalu Beliczayho,
27. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie X. Medzinárodná operetná spevácka súťaž
Franza Lehára,
28. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie XVI. Majstrovské kurzy komornej hudby,
29. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno,
Jókaiho 34, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie XIV. Detský tábor,
30. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno,
Jókaiho 34, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie IV. Mládežnícky tábor,
31. Klub priateľov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie 15. zraz historických vozidiel v Komárne,
32. KUCKÓ, Eötvösova 2513/47, Komárno
vo výške 250,00 eur na podujatie Deň dobrodružstva 2013,
33. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvő Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 200,00 eur na pamätný deň Istvána Lestára,
34. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 500,00 eur na Letné tvorivé dielne,
35. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Slovenskí rebeli - tance z regiónu Komárno,
36. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Vianočná kapustnica,
37. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 500,00 eur na premiéru muzikálu Snehulienka,
38. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno,
vo výške 500,00 eur na prezentáciu dokumentov z príležitosti 250. výročia
zemetrasenia v meste Komárno,
39. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno,
vo výške 200,00 eur na podujatie Religiozita v dejinách Komárna.,
40. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie Dobré slovo – Jó Szó,
41. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
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vo výške 600,00 eur na organizáciu slávnostného odovzdania diplomov
veľvyslancom SRN v SR absolventom nemeckého jazykového kurzu DSD vyššieho
stupňa,
42. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „A GIMISZ 20 éve“, 2012-500
43. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na podujatie „XVI. Ünnepváró karácsony elıtt“,
44. Občianske združenie „Tri Potoky – Hárompatak“
vo výške 700,00 eur na podujatie „Komáromi fonó – táncház a RÉV-ben“,
45. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 400,00 eur na koncert vážnej hudby komárňanských umelcov,
46. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na Festival KÚT,
47. Občianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 500,00 eur na medzinárodný festival amatérskych divadiel,
48. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 200,00 eur na tanečné domy hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband“,
49. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 300,00 eur na koncertnú premiéru CD nosiča "Sárdöngölı" hudobnej
skupiny „Ritka Magyar Folkband“,
50. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na folklórny festival FONOGRÁF,
51. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 300,00 eur na koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás,
52. Občianske združenie Franza Lehára, Strážna 2, Komárno
vo výške 600,00 eur na kultúrno-spoločenské podujatia,
53. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 400,00 eur na sériu tanečných domov v Komárne,
54. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu činnosti tanečného súboru Kisködmön,
55. Občianske združenie Rév - Rév Polgári Társulás, Dôstojnícky pavilón,
Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „RÉV FESZTIVÁL 2013 – JAZZPÓDIUM“,
56. Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie Nec arte, nec marte,
57. Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „HURÁ PRÁZDNINY - Vakációoo !“,
58. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 400,00 eur na organizovanie tanečných domov,
59. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 400,00 eur na vydanie nového CD nosiča Pétera Emmera,
60. Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás,
Komárno vo výške 500,00 eur na slávnostný koncert Concordie z príležitosti 150.
výročia založenia spevokolu "Komáromi Dalegyesület",
61. Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás,
Komárno vo výške 500,00 eur na celoslovenskú prehliadku maďarských
speváckych zborov na Slovensku v Komárne,
62. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 500,00 eur na výstavy klubu doma i v zahraničí,
63. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 1 100,00 eur na činnosť fotoklubu,
64. PALATINUS, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na realizáciu sochy Gáspára Alapyho,
65. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
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vo výške 300,00 eur na školskú historickú súťaž Nec arte, nec marte,
66. PRO ARTE DANUBIÍ, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Fazonigazítás" - výstava reštaurovaných a
premaľovaných historických obrazov,
67. PRO ARTE DANUBIÍ, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 300,00 eur na výstavu keramikov a hrnčiarov v Galérii Limes,
68. PRO LIBRI, Eötvösova 35, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Stretnutie najlepších detských čitateľov a voľba
kráľa čitateľov v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
69. Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne, Nám.
Gen. Klapku 9, Komárno vo výške 300,00 eur na podujatie Noc múzeí a galérií
2013 v Komárne,
70. Pro SUN de Selye János, n.o., Bratislavská 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „IX. Komáromi Egyetemi Napok“,
71. Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Spoločne s patrónmi Európy“,
72. Kassai škola jazdcov – lukostrelcov Sereghy Törzs/Kassai Lovasíjász Iskola
Sereghy Törzs, Nová Osada 4504, Komárno vo výške 300,00 eur na podujatie
„Puszták Népe Lovas Viadal“,
73. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa,
Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na koncert speváckeho zboru v Komárne,
74. Spoločnosť ATELIER Társaság, Potočná 28, Komárno
vo výške 500,00 eur na vydanie a publikovanie umeleckého magazínu ATELIER,
75. Spolok komárňanských výtvarníkov – Komáromi Képzımővészek Egyesülete
K.ART.E, Potočná 287, Komárno vo výške 300,00 eur na podujatie „Aktívna
súčasná výtvarná tvorba“ v Galérii Limes,
76. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na dramatizáciu rozprávky Tretí sudič,
77. SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ Mederčská, Mederčská ul. 38, Komárno
vo výške 300,00 eur na oslavy 35. výročia založenia materskej školy,
78. Protestanský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku,
Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „III. Harmos Károly Képzımővészeti Alkotótábor“,
79. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia Letnej univerzity Móra Jókaiho,
80. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „X. Jókai Mór Vers-és Prózamondó Tábor“,
81. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Oblastné pedagogické centrum
Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „XVIII. Komáromi Pedagógiai Napok“,
82. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na pamätník zakladateľov MATESZ z príležitosti 60. výročia
založenia,
83. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 600,00 eur na predstavenie Andersen-Dobi: „Hókirálynı“,
84. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „19. Borostyán Fesztivál“ v Komárne
85. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 400,00 eur na hudobný klub Borostyán v Komárne,
86. Židovská náboženská obec v Komárne
vo výške 500,00 eur na podporu kultúrnych podujatí v roku 2013,
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s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN č. 13/2012 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť,
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1011/2013
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
na koncert pre účastníkov súťaže detských speváckych zborov Csengı Énekszó v
Nových Zámkoch
2. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na oslavy 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie,
3. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno
na vedeckú konferenciu Stredoveké cirkevné dejiny a mesto Komárno,
4. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno
na sympózium Mestská a obecná heraldika,
5. Občianske združenie Gaudium, Komárno
na účasť na oslavách „900 rokov obce Žirany“
6. Odysea Mysle, CVČ, Rozmarínová 2, Komárno
na ekotábor v Zelenom raji vo Veľkom Léli
7. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno, na organizovanie hudobno-literárnych večerov,
8. Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás,
Komárno na vydanie CD nosiča Concordie z príležitosti 150. výročia založenia
spevokolu "Komáromi Dalegyesület".

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1012/2013
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na
rok 2013 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z účelového
fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z
rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu
221 760,00 eur nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cykloturistický klub Slobodní pútnici Komárno
Dievčenský volejbalový klub Komárno
Futbalový klub FK Activ Komárno
ChessKom n.o. Komárno
Kajak & Kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
Občianske združenie Karpatia sport
KFC Komárno
Klub Previs Komárno
Klub športového potápania Poseidon Komárno
Klub turistov Kormorán Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR Komárno
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN Komárno
Komárňanský šachový club
Mestský basketbalový klub Komárno
MsO SRZ Komárno Tubertini Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komárno
POWER CLUB URBAN Komárno
Pro SUN de Selye János, n.o., Komárno
Slovak Military Paintball Komárno
Slovenská asociácia tradičného AIKIDA
Slovenská federácia KEMPO Komárno
STETING n.o.
Športovo strelecký klub ROYAL Komárno
Športový klub boxu Spartak Komárno
Športový zápasnícky klub Komárno
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno
Tolma Baranta – tradicionálne maďarské bojové umenie,
34.
športový a kultúrny klub
35. Volejbalový Club Univerzity Jána Selyeho Komárno
29

550
4 900
800
500
15 770
1 550
300
71 400
1 300
950
300
600
12 950
1 000
600
49 150
300
2 600
3 000
600
300
800
300
5 400
850
3 300
5 600
900
300
1 180
4 110
500
3 600

eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

300

eur

6 000

eur
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36.
37.
38.
39.

Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
Združenie Slovenskej federácie športového spolku KUNG-FU
ZO Chovateľov poštových holubov Komárno

14 400
4 200
300
300

eur
eur
eur
eur

s tým, že:
a) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých
záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN mesta Komárno č. 2/2012
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení VZN č. 15/2012,
b) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na podporu
športovej činnosti a v zmysle nájomnej zmluvy za prenájom športovísk sa suma
stanovená zmluvou poskytuje priamo príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS,
ktorá má predmetné športovisko v správe,
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1013/2013
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových
klubov na rok 2013 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2013 z
rozpočtu mesta podľa VZN mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z
rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 3
390,00 eur nasledovne:
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
vo výške 680,00 eur na:
- usporiadanie IX. ročníka basketbalového turnaja Memoriál Eduarda Šeba,
- 4. ročník medzinárodnej súťaže v silovom trojboji študentov stredných škôl
Komárňanský Valibuk,
2. Ing. Zoltán Bujna, Palatínova ul. 65/3, Komárno
vo výške 300,00 eur na cyklistickú expedíciu do Strednej Ázie k 100. výročiu úmrtia
Vámbéryho z Komárna do Islamabadu,
3. Pavol Spišiak a Gizela Spišiaková, Ul. Gy. Berecza 4051/5, Komárno
vo výške 300,00 eur na usporiadanie 2. ročníka Komárňanského hokejového turnaja,
4. STETING s.r.o, Komárno
vo výške 300,00 eur na zabezpečenie vecných a finančných cien turnaja vo futsale,
5. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na usporiadanie Družobného stretnutia Štefana Baráka,
6. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 750,00 eur na:
- usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
- usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“,
7. Základná škola J. A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 760,00 eur na podporu podujatia „Trojstretnutie“ – športový turnaj družobných
miest v Blansku, s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN mesta
Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1014/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/3 v Komárne pre Jozefínu Molnárovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno - Kava, s tým, že zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1015/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/23 v Komárne pre Zsuzsannu
Rafaelovú, 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle §
9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
určitú 3 roky, v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a že sa s menovanou
ukončí nájom garsónky na adrese Veľký Harčáš 61/7 v Komárne písomnou dohodou
podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1016/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/10 v Komárne pre Ruženu Stojkovú,
trvale bytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle
§ 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na
dobu určitú 3 roky, v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a že sa
s menovanou ukončí nájom garsónky na adrese Veľký Harčáš 61/19 v Komárne
písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1017/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na adrese Palatínova ul. 44/7 v Komárne pre Leonarda Danisa,
trvale bytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle
§ 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
neurčitú, v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a že sa s menovaným
ukončí nájom bytu na adrese Svätoondrejská 12 v Komárne písomnou dohodou podľa §
710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1018/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na adrese Ul. roľníckej školy 49/6 v Komárne pre Andreu Csizmaziovú,
trvale bytom 945 01 Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle
§ 7 ods. 1 písm. k) VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na
dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1019/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/28 v Komárne pre Tibora Zajosa, trvalým
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1020/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/9 v Komárne pre Miroslava Remeňa, trvalým
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1021/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/27, Komárno pre Silviu Jancsárovú, trvale
bytom 945 01 Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú
3 roky,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1022/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/4 v Komárne pre Frideriku Mácsikovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno,
na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1023/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/25 v Komárne pre Agnešu Petrécsovú
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno,
na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1024/2013
uznesenie
návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/19, Komárno pre Eriku Brandovú, trvale
bytom 945 01 Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
určitú 3 roky,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1025/2013
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu po uplynutí výpovednej lehoty
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, v súlade § 9 ods. 7 VZN
Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:
Mária Magyarová, trvalým pobytom 945 01 Komárno,
nájom bytu Mederčská 24/12, Komárno - 3-izbový
ktorý v súlade s § 9 ods. 7 VZN uzatvorí 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 podá žiadosť o odkúpenie nájomného bytu po zaplatení
celého nedoplatku,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
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 § 9 ods. 7
VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1026/2013
uznesenie
k žiadosti 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. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec, so sídlom Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, IČO:
34073400, na program Oreach – vendég 2013 vo výške 200 eur,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská
obec,
so sídlom
Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno,
IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2013 vo výške 200 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1027/2013
uznesenie
k žiadosti 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. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Charitu Komárno, n.o., so sídlom Jókaiho ul. 16, 945 01 Komárno, IČO 42052980, na
zakúpenie počítača vo výške 409 eur,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Charitu Komárno, n.o., so sídlom
Jókaiho ul. 16, 945 01 Komárno, IČO 42052980, na zakúpenie počítača vo výške 409
eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1028/2013
uznesenie
k návrhu na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR 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 prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na
parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506
m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č.
8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 14 400,eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

2.

3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 9 700,- eur, ktorá
je zároveň najnižším podaním,

3.

3 – izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť Ďulov Dvor so
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 600,- eur, ktorá
je zároveň najnižším podaním,

4.

2 – izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so súpisným číslom 1076 na
parcele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc.
registra „C“ č. 2025/1 o výmere 814 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je
obytný dom postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.
2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom,
vedený na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia
vo výške 5 100,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

5.

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
20 700,- 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 NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
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KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
B/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR 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 prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na
parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506
m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č.
8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške
14 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
2. 3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 9 700,- eur,
ktorá je zároveň najnižším podaním,
3. 3 – izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť Ďulov Dvor so
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 600,- eur, ktorá
je zároveň najnižším podaním,
4. 2 – izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so súpisným číslom 1076
na parcele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc.
registra „C“ č. 2025/1 o výmere 814 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je
obytný dom postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.
2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom,
vedený na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia
vo výške 5 100,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
5. 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
20 700,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
C/

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

D/

schvaľuje
odbornú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných návrhov
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
JUDr. Štefan Bende, predseda
PaedDr. Štefan Bende, člen
JUDr. Mária Kanthová, člen
Ing. Katarína Bednáriková, člen
Bc. Silvia Salamonová, člen
E/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie oznámenia 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, v Komárňanských listoch
a v Komárňanskej televízii,
2. zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu C/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

F/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu D/ tohto uznesenia,

G/

žiada
MUDr. Antona Mareka, 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

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1029/2013
uznesenie
k žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
1. zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 ako, parcely
reg. „C“ č. 6429 o výmere 5612 m2, záhrada, 6430/1 o výmere 24363 m2, záhrada,
9416 o výmere 9288 m2, záhrada, 9387 o výmere 464 m2, zastavaná plocha, 9388
o výmere 5559 m2, záhrada, 9423 o výmere 283 m2, ostatná plocha, v celkovej
výmere 45 569 m2, pre Základnú organizáciu SZZ Komárno- Tulipán, so sídlom
Hrnčiarska 5/23, 945 01 Komárno, organizácia zaregistrovaná na Ministerstve vnútra
pod č. VVS/1-909/90-51-3, na dobu neurčitú, so šesťmesačnou výpovednou lehotou
vopred s účinnosťou vždy k 31.10. toho ktorého roku,
2.

zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku, vedeného na LV 6434 ako, parcela
reg. „C“ č. 9257/1 o výmere 4587 m2, záhrada, pre Základnú organizáciu SZZ
Komárno 9-19 Komárno – Maják, so sídlom Jazerná ul. 2/6, 945 01 Komárno,
organizácia zaregistrovaná na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-909/90-51-3, na
dobu neurčitú, so šesťmesačnou výpovednou lehotou vopred s účinnosťou vždy k
31.10. toho ktorého roku,

boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 957/2012 zo dňa 13.
decembra 2012 a zverejnené dňa 09. januára 2013 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9,
písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na schválenie
ktorého je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov z dôvodu, že ZO SZZ „Tulipán“
Komárno na predmetných pozemkoch zriadila záhradky a riadne ich užíva od roku
1970, a riadne platia nájomné,
- uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 ako, parcely reg. „C“
č. 6429 o výmere 5612 m2, záhrada, 6430/1 o výmere 24363 m2, záhrada, 9416 o
výmere 9288 m2, záhrada, 9387 o výmere 464 m2, zastavaná plocha, 9388 o
výmere 5559 m2, záhrada, 9423 o výmere 283 m2, ostatná plocha, v celkovej
výmere 45 569 m2, pre Základnú organizáciu SZZ Komárno- Tulipán, so sídlom
Hrnčiarska 5/23, 945 01 Komárno, organizácia zaregistrovaná na Ministerstve
vnútra pod č. VVS/1-909/90-51-3, na dobu neurčitú, so šesťmesačnou výpovednou
lehotou vopred s účinnosťou vždy k 31.10. toho ktorého roku,
2.

nájomné vo výške 0,10 eur/m2/rok, celkom 4.556,90 eur/rok,

za nasledovných podmienok :
- v súlade so „Zásadami ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pevnostného systému
Komárno a jeho ochranného pásma“, na prenajatých pozemkoch žiadna výstavba nie
je povolená,
- touto zmluvou sa nahrádza Zmluva o užívaní pozemkov, uzatvorená dňa 19.01.1970
medzi Československým štátom v zastúpení MsNV v Komárne a Základnou
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organizáciou Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu „Tulipán“ v
Komárne,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemkov je 30 dní odo dňa doručenia návrhu
zmluvy o nájme,
C/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na schválenie ktorého je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov z dôvodu, že ZO SOZZ Maják v Komárne na
predmetný pozemok zriadila záhradky a riadne ich užíva od roku 1969 a riadne platia
nájomné,
- uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku, vedeného na LV 6434 ako, parcela reg. „C“ č.
9257/1 o výmere 4587 m2, záhrada, pre Základnú organizáciu SZZ Komárno 9-19
Komárno – Maják, so sídlom Jazerná ul. 2/6, 945 01 Komárno, organizácia
zaregistrovaná na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-909/90-51-3, na dobu neurčitú,
so šesťmesačnou výpovednou lehotou vopred s účinnosťou vždy k 31.10. toho
ktorého roku,
2. nájomné vo výške 0,10 eur/m2/rok, celkom 458,70 eur/rok,
za nasledovných podmienok :
- v súlade so „Zásadami ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pevnostného systému
Komárno a jeho ochranného pásma“, na prenajatých pozemkoch žiadna výstavba nie
je povolená,
- touto zmluvou sa nahrádza Zmluva o užívaní pozemkov zo dňa 06.10.1969 vrátane jej
dodatku zo dňa 09.11.1987, uzatvorené medzi Československým štátom v zastúpení
MsNV v Komárne a Československým ovocinárskym a záhradkárskym zväzom v
zastúpení Základnou organizáciou „Maják“ v Komárne,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o nájme,

D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmlúv o nájme pozemkov v zmysle bodu B/ a C/
tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

50

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 21. 02. 2013

UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1030/2013
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku na pozemok o výmere 2071 m2 z parcely
registra „C“ č. 2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, a parcely registra „C“ č. 2463 o
výmere 233 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre REAL
MARKET spol. s r.o., IČO : 35 763 965, so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, zapísaný v OR SR Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 18825/B, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 960/2012 zo dňa 13. decembra 2012 a zverejnený dňa 09.
januára 2013 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj
v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, nakoľko žiadateľ je vlastníkom predajne
LODIAR so súpisným číslom 2991 na parcele registra „C“ č. 2462 o výmere 2457 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV 8712 v k.ú. Komárno, ktorý pozemok nemôže byť
využívaný na iný účel resp. využívaný iným záujemcom
1. uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na pozemok o výmere 2071 m2 z parcely
registra „C“ č. 2454/1 o výmere 6492 m2, ostatná plocha, a parcely registra „C“ č.
2463 o výmere 233 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno
pre REAL MARKET spol. s r.o., IČO : 35 763 965, so sídlom Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, zapísaný v OR SR Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka
č. 18825/B, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné stanovené vo výške dane z nehnuteľnosti t.j. 1.000 eur/rok za celú
zastavanú plochu o výmere 2304 m2,
za nasledovných podmienok :
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o nájme pozemku,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1031/2013
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja časti pozemkov v k.ú. Komárno, v zmysle geometrického plánu č.
35049251-47/2012 zo dňa 24.05.2012 označené ako diel č. 1 o výmere 18 m2, k parc.
reg. „C“ č. 8087/1, zastavaná plocha, diel č. 2 o výmere 7 m2 k parc. reg. „C“ č. 8088/2,
záhrada, vytvorené z parcely reg. „E“ č. 2822/34, vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno,
a diel č. 3 o výmere 1 m2 k parc. reg. „C“ č. 8087/1, zastavaná plocha, vytvorený z
parcely registra „C“ č. 7334/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Romana
Janáča, trvalým pobytom 945 01 Komárno bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 965/2012 zo dňa 13. decembra 2012 a zverejnený dňa
09.01.2013 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v
čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na
schválenie ktorého je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, z dôvodu, že na
pozemku parcely registra „C“ č. 8087 sa nachádza dom so súp.č. 652 vo vlastníctva
žiadateľa, Ing. Romana Janáča a pozemok diel č. 1 o výmere 18 m2 , a diel č. 2 o
výmere 7 m2 z parcely reg.“E“ č. 2822/34 vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno, sa
nachádza pod domom a diel č. 3 o výmere 1 m2 z parcely reg. „C“ č. 7334/1 vedenej
na LV 6434 v k.ú. Komárno je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k rodinnému domu
a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
- predaj časti pozemkov v k.ú. Komárno, v zmysle geometrického plánu
č.
35049251-47/2012 zo dňa 24.05.2012 označené ako:
- diel č. 1 o výmere 18 m2, k parc. reg. „C“ č. 8087/1, zastavaná plocha, diel
č. 2 o výmere 7 m2 k parc. reg. „C“ č. 8088/2, záhrada, vytvorené z parcely
reg. „E“ č. 2822/34, vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno,
diel č. 3
2
o výmere 1 m k parc. reg. „C“ č. 8087/1, zastavaná plocha, vytvorený z
parcely registra „C“ č. 7334/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
pre Ing. Romana Janáča, trvalým pobytom 945 01 Komárno,
2. kúpnu cenu podľa BDÚ vo výške 49,30 eur/m2, celkom 1.281,80 eur
za nasledovných podmienok :
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
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C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1032/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu časti parcely registra „C“ č. 72 o výmere 51 m2, zastavaná plocha,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre EOXX s.r.o., sídlom Javorová 2640/6, 945 01
Komárno, IČO : 44 782 225, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 24666/N, nakoľko žiadaný pozemok bude užívaný
ako terasa k baru, ktorý žiadateľ prenajíma, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
967/2012 zo dňa 13. decembra 2012 a zverejnený dňa 09.01.2013 na úradnej tabuli a
na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade
s § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na
schválenie ktorého je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, z dôvodu, že žiadaný
pozemok bude užívaný ako terasa k baru, ktorý žiadateľ prenajíma, pre EOXX s.r.o.,
sídlom Javorová 2640/6, 945 01 Komárno, IČO : 44 782 225, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 24666/N, na
dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
- prenájom časti parcely registra „C“ č. 72 o výmere 51 m2, zastavaná plocha,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, celkom 552,33
eur/rok,
za nasledovnej podmienky :
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o nájme,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1033/2013
uznesenie
k žiadosti o zosúladenie predajnej ceny pozemkov platnou BDÚ
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
zníženie kúpnej ceny pozemkov, schváľenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
876/2012 zo dňa 13. novembra 2012 pre, Richarda Satku, trvalým pobytom 945 01 Komárno,
Ing. Jána Paulíka, a manželku Hedvigu, obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno, Árpáda
Sebıa, trvalým pobytom 945 01 Komárno, Jozefa Klučka, a manželku Serenu, obaja trvalým
pobytom 945 01 Komárno, Ing. Františeka Tótha, a manželku Zuzanu, obaja trvalým pobytom
945 01 Komárno, Antona Salmu, a manželku Máriu, obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno,
Imricha Botlóa, a manželku Angeliku, obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno, pre Margitu
Tarics Lırincz, trvalým pobytom, 945 01 Komárno, nakoľko v čase podania žiadosti o predaj
bola v platnosti pôvodná cena bodovej diferenciácie územia mesta Komárno.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1034/2013
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže, s
vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa
znaleckého posudku :
- pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela reg. „C“ č.
9919/18 o výmere 398 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške
2100,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže, s
vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa
znaleckého posudku:
- pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela reg. „C“ č.
9919/18 o výmere 398 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške
2100,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
JUDr. Štefan Bende,
Mgr. Štefan Zábojník,
Ing. Gabriel Dékány,
Alžbeta Komáromyová,
Adriana Gerencsériová,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia na
úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/

žiada
MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
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F/ žiada
MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže v zmysle
bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1035/2013
uznesenie
žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 964/D,E/2012 zo dňa 13.
decembra 2012

B/

konštatuje, že
na pozemku parcely registra „C“ č. 6954 sa nachádza dom so súp.č. 2125 vo vlastníctve
žiadateľov a pozemok parc. registra „C“ č. 6955 je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k
domu a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

C/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou)
- predaj pozemku parcely registra „C“ č. 6955 o výmere 282 m2, záhrada, vedeného
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Máriu Borosovú, trvalým bytom 945 01
Komárno v podiele ½ k celku a pre Violu Nagyovú, trvalým bytom 945 01 Komárno
v podiele ½ k celku,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ 15,- eur/m2, celkom 4 230,eur, stanovenú podľa čl. 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1036/2013
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
na pozemku parcely registra „C“ č. 5912/1 sa nachádza dom so súp.č. 1303 vo
vlastníctva žiadateľa, Jozefa Bachoreca a pozemky, novovytvorená parcela reg. „C“ č.
5912/2 o výmere 80 m2, zastavaná plocha, a novovytvorená parcela reg. „C“ č. 5912/3 o
výmere 18 m2, zastavaná plocha, ktoré sú vytvorené v zmysle geometrického plánu č.
32414013-26/12 zo dňa 10.12.2012 z parcely reg.“E“ č. 2747/72 o výmere 98 m2,
ostatná plocha, vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno, sú priľahlými pozemkami, a sú
oplotené k domu a svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou)
- predaj novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5912/2 o výmere 80 m2, zastavaná
plocha, a novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5912/3 o výmere 18 m2, zastavaná
plocha, ktoré v zmysle geometrického plánu č. 32414013-26/12 zo dňa 10.12.2012
sú vytvorené z parcely reg. „E“ č. 2747/72 o výmere 98 m2, ostatná plocha,
vedenej na LV 11737 v k.ú. Komárno pre Jozefa Bachoreca, trvalým pobytom 945
01 Komárno,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ 14,- eur/m2, celkom 1.372,eur, stanovenú podľa čl. 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho
práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1037/2013
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na
novovytvorenom pozemku parcely registra „C“ č. 9005/2 sa nachádza prevádzková
budova holubárov, ktorú nadobudli Hospodárskou zmluvou zo dňa 15.09.1980 od
Mestského národného výboru a od toho času ju užívajú ako prevádzkovú budovu,
novovytvorená parcela reg. „C“ č. 9005/1 o výmere 420 m2, zastavaná plocha, je
priľahlým pozemkom, ktorý pozemok nemôže byť využívaný na iný účel
resp. využívaný iným záujemcom,
-

zámer predaja novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 9005/2 o výmere 167 m2,
zastavaná plocha, a novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 9005/1 o výmere
420
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281-3/2008 zo
dňa 21.01.2008 z parcely reg. „C“ č. 9005 o výmere 587 m2, zastavaná plocha,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Slovenský zväz chovateľov poštových
holubov, ZO Komárno, IČO 00052183, so sídlom Ul. J. Péczeliho 1, 945 01
Komárno, Stanovy ZO CHPH sú registrované na Ministerstve vnútra SR pod
číslom spisu VVS/1-909/90-13-3 zo dňa 21.04.2010, so záložným právom Mesta
Komárno na zabezpečenie celej predajnej ceny vo výške 8.805,- eur,

2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, t.j. 15,- eur/m2, celkom
8.805,- eur, a zaplatenie kúpnej ceny v dvoch splátkach,
za nasledovných podmienok :
- prvú splátku vo výške 3.500,- eur kupujúci zaplatí do 30.12.2013,
- druhú splátku vo výške 5.305,- eur kupujúci zaplatí do 30.12.2014,
- zriadenie záložného práva pre Mesto Komárno do zaplatenia kúpnej ceny v celej
výške t.j. 8.805,- eur,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva je 30 dní odo
dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva ,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
záložného práva na ďalšie zasadnutie MZ.
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1038/2013
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 562 m2 z parcely registra „C“
č. 3018 o výmere 1122 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za
účelom stavebnej úpravy – vybudovanie parkoviska a vnútornej komunikácie k
rozostavanej stavbe – bytovému domu na parc. reg. „C“ č. 3034/1 v k.ú. Komárno, na
dobu určitú, do 30.07.2013 pre DECART, spol. s r.o. IČO : 18 047 602, sídlom Lodná
4657/2A, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č. 1398/N, na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných
podmienok:
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade s podmienkami
stanovenými Mestským úradom Komárno,
- vypožičiavateľ berie na vedomie, že vybudované investície po ukončení výpožičky sa
stanú vlastníctvom mesta,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1039/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Ing. Vladimíra
Urbana, IČO : 43 609 716, miesto podnikania : Komenského 40/3, 945 01 Komárno,
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského
registra 410-18272, nakoľko žiadaný pozemok bude užívaný ako terasa k pivárni, ktorý
žiadateľ prenajíma, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
- zámer prenájmu časti parcely registra „C“ č. 5846/1 o výmere 150 m2, zastavaná
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 5,98 eur/m2/rok, celkom 897,- eur/rok,
za nasledovnej podmienky :
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1040/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov formou obchodnej verejnej súťaže, zámer prenájmu nebytových
priestorov s podlahovou plochou 74 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu so s.č. 142 na
p.č. 1846/2, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za
také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do
nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne
nájomné vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú,
5 rokov, za nasledovnej podmienky :
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9, ods. 9 zákona NR
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia,

B/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov formou obchodnej verejnej súťaže, prenájom nebytových priestorov s
podlahovou plochou 74 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu so s.č. 142 na p.č. 1846/2,
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za také nájomné,
za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne nájomné
vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú, 5 rokov.

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. György Batta,
JUDr. Mária Kanthová,
JUDr. Vojtech Novák,
Ing. Katarína Prodovszká,
Adriana Gerencsériová,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov v zmysle bodu A/
tohto uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia na
úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
F/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže v
zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1041/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1.

v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Alegra s.r.o.,
sídlom Komárňanská 683, 946 39 Iža, IČO : 46 065 482, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 28929/N,
nakoľko žiadaný pozemok bude užívaný ako terasa k pizzérii v šírke obchodnej
budovy so súp.č. 143 na pozemku parcely reg. „C“ č. 2147, ktorý žiadateľ
prenajíma za účelom prevádzkovania pizzérií,
- zámer prenájmu časti pozemku o výmere 15,00 m2 z parcely registra „C“ č. 951
o výmere 4828 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na
dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,

2.

nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok,
za nasledovných podmienok :
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
- nájomca sa zaväzuje, že po ukončení nájomnej doby odstráni terasu a pozemok
dá do pôvodného stavu,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

65

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 21. 02. 2013

UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1042/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z
dôvodu, že žiadaný pozemok bude užívať na poľnohospodársku rastlinnú výrobu ako
samostatne hospodariaca roľníčka, pre Máriu Pintovú, trvalým pobytom 945 04 Komárno
4, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
- zámer prenájmu parcely registra „C“ č. 1660/1 o výmere 405 343 m2, orná pôda,
vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž,
2. nájomné je vo výške 50,-eur/ha/rok, celkom 2.027,- eur/rok,
za nasledovnej podmienky :
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1043/2013
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
na pozemku parcely registra „C“ č. 1663 sa nachádza budova so súp.č. 172 vo
vlastníctve žiadateľa, pozemok parc. registra „C“ č. 1662/1 je priľahlý pozemok a
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou)
- predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 1663 o výmere 693 m2, zastavaná plocha,
vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Oto Bohila, trvalým pobytom 945 01
Komárno,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ 18,- eur/m2, celkom
12.474,- eur, stanovenú podľa čl. 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou“,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy ,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku Zmluvy o nájme č. 108/2002 – MPO zo dňa 04.11.2002 v znení
dodatku č. 1 uzatvoreného pod č. 21238/6059/OSM/2005 a v znení dodatku č. 2
uzatvoreného pod č. 9095/4694/OSM/2009 ktorým predmet nájmu uvedenej nájomnej
zmluvy v znení jej dodatkov v článku I. sa mení na nájom pozemku parcely reg. „C“ č.
1662/1 o výmere 2739 m2, zastavaná plocha, časť pozemku o výmere 164 m2 z parcely
reg. „C“ č. 1578 o výmere 3613 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú.
Komárno, pre účely umiestnenia technologického zariadenia bez pevného základu, pre
Ota Bohila, 945 01 Komárno, podnikateľa obchodným menom Oto Bohil – NEOSPED,
IČO: 11 710 217, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo
živnostenského registra: 401 – 3097, za nasledovnej podmienky :
- viazanosť návrhu dodatku je 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy a zaplatenia
kúpnej ceny v celej výške,

D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
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2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku Zmluvy o nájme č. 108/2002 – MPO zo
dňa 04.11.2002 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného pod č. 21238/6059/OSM/2005
a v znení dodatku č. 2 uzatvoreného pod č. 9095/4694/OSM/2009 v zmysle bodu C/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny v celej
výške

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

68

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 21. 02. 2013

UZNESENIA Z 27. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. FEBRUÁRA 2013
1044/2013
uznesenie
k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Baltazára
Ryšavého – Boldi, IČO : 40 175 111, Miesto podnikania : 946 02 Čalovec 43,
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Komárno, číslo živnostenského
registra : 401-11786, nakoľko nehnuteľnosť vyžaduje veľkú rekonštrukciu a bude
užívaný ako kino, na dobu určitú, 20 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
- zámer prenájmu nehnuteľnosti – domu so súp.č. 1148 na parc. registra „C“ č.
1863, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
2. nájomné vo výške 200 eur/mesiac,
za nasledovných podmienok :
- nájomca vynaloží 100 000 eur na rekonštrukciu domu v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie Mestským úradom Komárno a v súlade s predloženým podnikateľským
zámerom,
- vynaložené náklady sú odpočítateľnou položkou z nájomného po ich odsúhlasení
príslušným oddelením MsÚ,
- rekonštrukčné práce nájomca začne najneskôr do jedného roka odo dňa uzatvorenie
zmluvy o nájme a ukončí najneskôr do dvoch rokov odo dňa uzatvorenie zmluvy o
nájme,
- v prípade nedodržania stanovených termínov začatia a ukončenia rekonštrukčných
prác, prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť,
- nájomca sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy, náklady na rekonštrukciu,
ktoré investoval do predmetu nájmu do skončenia nájomnej zmluvy si nebude
uplatňovať od prenajímateľa,
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor v súlade s ustanoveniami podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1045/2013
uznesenie
k zámeru predaja nebytovej budovy a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu
so všetkými súčasťami a príslušenstvom, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
nachádzajúcej sa na pozemku parcely registra „C“ č. 3002 vedenej na LV 10255 v k.ú.
Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom v sume 121 157,80 eur, zvýšené
o náklady na odstránenie prístrešku vo výške 8.000,- eur, vyvolávacia cena celkom je
129.157,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
za nasledovnej podmienky:
-

B/

mesto zverejní svoj zámer na predaj majetku v súlade s ust. § 9a, ods. 2 a 3 zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu
A/1 a A/2 tohto uznesenia,

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so
všetkými súčasťami a príslušenstvom, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
nachádzajúcej sa na pozemku parcely registra „C“.č. 3002 vedenej na LV 10255 v k.ú.
Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom v sume 121 157,80 eur, zvýšené
o náklady na odstránenie prístrešku vo výške 8.000,- eur, vyvolávacia cena celkom je
129.157,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
PaedDr. Ágnes Héder,
Ing. Konštantín Glič,
Mihály Mácza,
Ing. Viktor Burak,
Ing. Katarína Prodovszká,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti, v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
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E/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1046/2013
uznesenie
na rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. roľníckej školy v meste Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.roľníckej školy v zmysle predkladacej správy v
meste Komárno,
2.a/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 v časti kapitálových
výdavkov, zníženie rezervy (vo výške 139.775,- eur) o finančné prostriedky vo výške
28.500,- eur,
2.b/ zaradenie investície „Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. roľníckej školy“ do
Zoznamu priorít kapitálových výdavkov Mesta Komárno na rok 2013 vo výške 28.500,eur, z toho na vypracovanie projektovej dokumentácie 4.500,- eur,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
osloviť podnikateľské subjekty v uvedenej lokalite v záujme realizácie rozšírenia
verejného osvetlenia na Ul. Roľníckej školy formou združenia finančných prostriedkov
a činností na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov a činností,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť:
a/ projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.roľníckej školy
v úseku od bytového domu po križovatku s ul.Slobody v meste Komárno,
b/ stavebné povolenie vrátane dokumentov a stanovísk potrebných k stavebnému
povoleniu,
2. výber najvýhodnejšieho dodávateľa projektovej dokumentácie,
3. výber zhotoviteľa stavby formou verejného obstarávania,
4. zabezpečiť realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia na Ul.roľníckej školy v
uvedenom úseku v meste Komárno,
5. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2013.
Termín: október 2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1047/2013
uznesenie
k návrhu poslanca MsZ Mgr. Béla Keszegh
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť kontrolu detských ihrísk v Komárne, aby vyhoveli bezpečnostným predpisom
v súlade s nariadením vlády SR č. 349/2010.
Termín: 31. 03. 2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1048/2013
uznesenie
k návrhu poslanca MsZ Mgr. Béla Keszegh
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

žiada
Železnice SR a všetkých prevádzkovateľov železničnej dopravy,
aby zabezpečili dvojjazyčné nápisy na železničnej stanici v Komárne a Novej Stráži.
Väčšina obyvateľov Komárna, aj cestujúcich patria k maďarskej národnosti, preto
žiadame brať do úvahy aj požiadavky tejto skupiny klientov,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť zaslanie kópie tohto uznesenia pre ŽSR, ŽSSR, REGIOJET a MDVaRR SR.
Termín: 28. február 2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1049/2013
uznesenie
k návrhu na zabezpečenie osvetlenia Rímsko-katolíckeho kostola
sv. Ondreja v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
Rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja v Komárne je významným a dominantným objektom
v historickom centre mesta,

B/

schvaľuje
osobitné osvetlenie Rímsko-katolíckeho kostola sv. Ondreja v Komárne verejným
osvetlením,

C/

žiada
MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno
vykonať opatrenia na zabezpečenie osvetlenia Rímsko-katolíckeho kostola sv. Ondreja
v Komárne v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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1050/2013
uznesenie
k návrhu komisie školstva, kultúry, športu a mládeže na poskytnutie finančnej dotácie
pre Jókaiho nadáciu, Petıfiho 1, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
uznesením MZ v Komárne č. 1010/2013 zo dňa 14.2.2013 bola v zmysle VZN mesta
Komárno číslo 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pridelená dotácia v celkovej sume 45 400 eur, čím
sa v bežných výdavkoch Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, program
5.1, Odbor školstva a kultúry, kultúrny fond ostala rezerva vo výške 2 100 eur,

B/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, zníženie na strane
bežných výdavkov programu 5.1 – Odbor školstva a kultúry, kapitola 08.2.0.9 – Bežné
transfery – kultúrny fond o finančné prostriedky vo výške 2 100 eur,
2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2013, zvýšenie na strane
bežných výdavkov programu 5.1 – Odbor školstva a kultúry vo výške 2 100 eur, s tým,
že uvedené finančné prostriedky predstavujú jednorazovú účelovú dotáciu pre Jókaiho
nadáciu, Petıfiho 1, Komárno, ako podporu činnosti jubilujúceho Jókaiho divadla
v Komárne,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013,
2. vypracovať návrh zmluvy v zmysle bodu B/2 uznesenia,
3. postupovať v zmysle bodu B/1 a C/1 tohto uznesenia.

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

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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