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544/2016 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Mgr. Károly Less, 
-       MUDr. Zoltán Benyó.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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545/2016 
uznesenie 

k návrhu programu 16. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 11. 
februára 2016 v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky  
3. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 

- Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 -  
informatívna správa 

- Zoznam navrhovaných investícií  
- Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte „Zníženie 

energetickej náročnosti administratívnych budov a materských škôl 
- Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 
- Projekt „Šanca na zamestnanie“ návrh na zmenu Programového rozpočtu 

4. Správa o plnení uznesení 
5. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 

- Zariadenie pre seniorov Komárno 
- Mestské kultúrne stredisko 
- Comorra Servis 

6. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
- Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta 

na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových 
klubov 

- Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta 
na telesnú kultúru a šport, na jednorazovú aktivitu športových klubov 

7. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
- Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Komárno na roky 2016-2018 
- Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru 

a záujmovú umeleckú činnosť 
8. Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste 

Komárno 
9. Návrh VZN Mesta Komárno č.  /2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na kalendárny rok 2016 

10. Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 

11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
13. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé 

obdobie 
- Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií 

v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2015 
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14. Rôzne 
15. Záver 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 



UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA  2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016. 4 

546/2016 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 63 až 81 a 87 až 95/2015 schválené primátorom mesta 
Komárno v roku 2015 za obdobie november až december 2015. 
  

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 
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547/2016 
uznesenie 

k vytvoreniu rezervy ako spoluú časť k projektom v rámci  
Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
v rámci kapitálových výdavkov vytvorenie presne nešpecifikovanej rezervy vo 
výške 150 000 eur, na spoluúčasť mesta k projektom, ktoré by sa podarilo 
zrealizovať v roku 2016, 

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. postupovať v zmysle bodu  A/ tohto uznesenia, 
2. predložiť písomnú informáciu o podaní resp. o úspešnosti podaných 

projektov podľa bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 30. júna 2016 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 
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548/2016  
uznesenie 

k  viazaniu bežných výdavkov 
Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
- viazanie rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, vo výške 1%,  
 

až do vyhodnotenia plnenia rozpočtu bežných príjmov z podielu dane FO k 
30. 06. 2016, 
 

B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
            postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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549/2016 
uznesenie 

k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 492/2015 
 zo dňa 10. decembra 2015 – príloha č. 3 - Zoznam investícií na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ mení 

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 492/2015 zo dňa 10. 
decembra 2015 k Programovému rozpočtu mesta na rok 2016 tak, že 
pôvodné uznesenie doplní prílohou č. 3 - Zoznam investícií na rok 2016, 

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
            postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 
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550/2016 
uznesenie   

k návrhu na podanie žiadosti o finan čnú dotáciu v projekte „Zníženie 
energetickej náro čnosti administratívnych budov  a materských škôl“  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

- podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu  
Kvalita životného prostredia v projekte „Zníženie energetickej náročnosti  
administratívnych budov  a materských škôl“ , kód výzvy:  OPKZP-PO4-
SC431-2015-6,  

 
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa z celkových  oprávnených výdavkov (min. 5% - max.15%   
z celkových oprávnených výdavkov):  do 100 000,00  eur, 

  
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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551/2016 
uznesenie  

k návrhu komisie pre životné prostredie, verejný po riadok a dopravy na 
uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu Mesta Komárno  

na rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

v Programovom rozpočte mesta Komárno na rok 2016  schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 492/2015 zo dňa 10.12.2015 
prijatý rozpočet bežných príjmov vo výške 21 713 692 eur a bežné výdavky vo 
výške 21 701 692 eur, s prebytkom vo výške 12 000 eur, 

 
B/ schva ľuje  
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016, zvýšenie 
bežných výdavkov programového rozpočtu o sumu 12 000 eur v časti 600-
bežné  výdavky,  3. bezpečnosť,  3.1 mestská polícia,  z 559 000  eur na 
571 000 eur, 

  
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2016". 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 
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552/2016 
uznesenie 

k zmene Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
A/ berie na vedomie  
        

dohodu č. 10/2016/§ 54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu 
vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných 
zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. spoluúčasť Mesta Komárno v celkovej výške 6 961 eur, t.j. 5% nákladov 
na mzdy, odvody vo výške 1 971 eur a tiež 4 990 eur, t.j. 100% na 
stravné lístky 8 zamestnancom na 9 mesiacov, zaradených ako pomocní 
pracovníci,  

2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
- zvýšenie bežných príjmov, položka 312 001 – dotácia na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, v zmysle zmluvy 
o poskytnutí príspevku o sumu 37 917 eur,  

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky nasledovne:  
a) níženie kapitálových výdavkov, položka 700 – Projekty, 
spoluúčasť o sumu 6 961 eur,  

b) zvýšenie bežných výdavkov o sumu 6 961 eur,  
- zvýšenie bežných výdavkov na Projekt „Šanca na zamestnanie“, 

oddiel 01.1.1, program 1.6.1, položka 600 bežné výdavky projektu 
o celkovú sumu 44 878 eur,  

         
C/  žiada 

Ing. László Stubendek, primátora Mesta Komárno 
 

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, 

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

 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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553/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
ku dňu 31.01.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
31.01.2016.          
  
  

 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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554/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje uznesenie č.:   
 
505/2015 - nakoľko žiadatelia písomne odmietli ponúknutý byt.  
   
 

505/2015 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/15 v  Komárne pre J. V., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, a manželku B. V., trvalým pobytom 946 39 Iža 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 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 
31.01.2016 Uznesenie odporúčame zrušiť, z dôvodu, že žiadatelia 

písomne odmietli ponúknutý byt. 
OSaÚB 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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555/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje uznesenie č.:   
  
381/2015 - nakoľko ZSE nepodpísal zmluvu.       
 
 

381/2015 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemky 
parcela registra „C“ č. 5321/1 o výmere 5805 m2, zastavaná plocha, parcela 
registra „C“ č.4328/2 o výmere 329 m², zastavaná plocha vedených na LV 
6434 v k ú Komárno, parcela registra „C“ č. 4328/4  o výmere 108 m², 
zastavaná plocha vedenej na LV 9878 v k. ú. Komárno, parcela registra „E“ 
č.3281 o výmere 42 m² orná pôda a parcela registra „E“ č. 3285 o výmere 
166 m², orná pôda vedených na LV 9227 v k.ú. Komárno na elektrickú 
káblovú prípojku, ktorá je plánovaná v rámci pripravovanej stavby  „Komárno 
– káblová prípojka pre záhrady, v prospech  ZSE Distribúcia, a.s., IČO  
36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 
3879/B, na vlastné náklady investora,  
za nasledovných podmienok:   

- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu dohodnutú 
oboma zmluvnými stranami vo výške 14,- eur/m²,  

-  viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve 
o vecnom bremene,  

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

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve 
o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 
31.01.2016 ZSE zmluvu nepodpísal, navrhujeme zrušiť uznesenie. OSM 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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556/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje uznesenie č.:   
  
1894/2014 - nakoľko žiadatelia odmietli podpísať kúpnu zmluvu. 
 

 
1894/2014 
uznesenie 

k pozme ňovaciemu návrhu mestskej rady na uznesenie  
k žiadosti o predaj pozemku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
  

žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra  „C“ č.4021, na ktorom sa 
nachádza rodinný dom so súp.č.2880 vo vlastníctve žiadateľov a pozemok 
parcely registra „C“ č. 4022, ktorý je predmetom kúpy, je oplotený 30 rokov  
k pozemku rodinného domu   a preto nie je predpoklad, aby bol využiteľný 
samostatne a predaný pre iného záujemcu,    
 

B/       schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ( pozemky zastavané stavbou vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou ) predaj pozemku parcely registra „C“ 
č.  4022 o výmere 91 m2, zastavaná plocha, ktorý je vedený na LV č. 6434 
v k. ú. Komárno, pre P. K., rodeného K., s trvalým pobytom 945 01 
Komárno a I. K., rodenú H., s trvalým 945 01 Komárno, so záložným 
právom Mesta Komárno na zabezpečenie celej predajnej ceny vo výške 
1 375,92 eur, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 15 eur/m 2, 

celkom 1 365 eur,  stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad 
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, za 
nasledovných podmienok: 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva a 

 lehota na zaplatenie prvej splátky kúpnej ceny vo výške 682,50 eur  je 
30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
záložného práva,  

- druhú splátku  do 30.09.2015,  vo výške 682,50 eur, 
- zriadenie záložného práva pre Mesto Komárno do zaplatenia kúpnej 

ceny v celej výške t.j. 1 365 eur, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 

kupujúci, 
 

C/ žiada  
            MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Ko márno 
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zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení 
záložného práva v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 
29.1.2016 Uznesenie navrhujeme zrušiť - žiadatelia odmietli 

podpísať kúpnu zmluvu. 
OSM 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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557/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje uznesenie č.:   
 
1057/2013 – nakoľko uznesenie je  nerealizovateľné. 
 

 
1057/2013 
uznesenie 

na vysporiadanie vzájomných vz ťahov  
 medzi Mestom Komárno a KOMVaK – Vodárne a kanalizá cie mesta Komárna, 

a.s 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    berie na vedomie 
 

vysporiadanie vzájomných pohľadávok medzi Mestom Komárno a KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. k 31.12.2012 podľa predloženej 
prílohy, 
(príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia) 
 

B/    schva ľuje  
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 nasledovne: 
zvýšenie bežných príjmov,  položka  212 003 – nájomné za nebytové 
priestory za predchádzajúce obdobie o 287 197,27 eur, 
zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 717 002 
Investície do vodárenského majetku, o sumu 88 861,54 eur, 
zvýšenie výdavkových finančných operácií, program 1.5, odd. 06., položka 
814 – účasť na majetku, vklad pohľadávky z nájomného do spoločnosti 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., o sumu 376 058,81 
eur, 
ostatný vklad realizovať za podmienok, že   do 31. dec. 2023 (platnosť náj. 
zmluvy)  KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno,  a. s.,  na Mesto 
prevedie nasledovný majetok bezodplatne v zmysle nájomnej zmluvy: 
 

investícia  Nad. hodnota Dátum zaradenia 

Alžbetin Ostrov I. etapa, Hadovce 537 800,24 06.2007 
Alžbetin ostrov II. etapa 1 319 267,35 10.2011 
Garáže - ČOV 299 997,58 10.2011 
Celkom 2 157 065,17  
 
C/   žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

� premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, 

� podpísať zmluvu o ostatnom vklade so spoločnosťou KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno,  a. s.  v zmysle bodu B/d.) 
tohto uznesenia. 
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Dátum: Plnenie: Odbor: 
 V súlade s právnym stanoviskom i stanoviskom 

auditorov mesta, úrad predložil na rokovanie MZ návrh 
na zrušenie uvedeného uznesenia. Z dôvodu rôznych 
a nejednoznačných stanovísk a dokumentov MsÚ 
a dokumentov predložených KOMVaK-om MZ zatiaľ 
nerozhodlo o jeho zrušení. Uznesenie sa týkalo 
rozpočtu roku 2013. 

 

3.2.2016 Vysporiadanie vzájomných pohľadávok a záväzkov bolo 
schválené uznesením MZ č. 483 /2015 zo dňa 
10.12.2015. 
Zvýšenie ZI zapísané v OR , uznesenie  483/2015 
splnené . 
Uznesenie 1057/2013 je z toho dôvodu 
nerealizovateľné, navrhujem zrušiť. 

EO 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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558/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno 
na roky 2016 - 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 
2016, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 228 640,- eur v členení: 
 
-  vlastné príjmy:         568 000,- eur 
-  transfery:                 660 640,- eur 
-  príjmy spolu:         1 228 640,- eur 
-  bežné výdavky:     1 228 640,- eur 

 
            (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 
B/ berie na vedomie 
 

1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno 
na rok 2017, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 228 640,- eur, 

2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno 
na rok 2018, ako vyrovnaný rozpočet vo výške  1 228 640,- eur, 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)    
 

C/ ukladá 
Ing. Mgr. Zuzane Hervayovej, riadite ľke Zariadenia pre seniorov 
Komárno 

 
 postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: priebežne 
   Zodpovedná: riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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559/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno  
na roky 2016 - 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schva ľuje 
 

1. rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno 
na rok 2016 nasledovne:  

       
       -  bežné príjmy:                  361 050,- eur 
       -  kapitálové príjmy:                1 000,- eur   
       -  príjmy spolu:                    362 050,- eur 
    (z toho príspevok mesta na  bežné výdavky vo výške  220 tis. eur a  
    účelová dotácia vo  výške 25 000,- eur)  
      -   bežné výdavky:              357 650,- eur  
      -   kapitálové výdavky            4 400,- eur 
      -   výdavky spolu:               362 050,- eur 

            
  ako vyrovnaný,  
 

2. plán  výnosov vo výške 399 250,- eur a plán nákladov vo výške 399 250,- 
eur príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 
2016, 

  
  (rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia), 
 
B/     berie na vedomie 
 

1) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 
Komárno na rok 2017, príjmy v celkovej výške 379.050,- eur (z toho 
príspevok mesta na  bežné  výdavky  vo výške  235 000,- eur),  výdavky  
v  celkovej  výške 379 050,- eur, 

2) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 
Komárno na rok 2018,  príjmy v celkovej výške 401 050,- eur (z toho 
príspevok mesta na  bežné výdavky  vo výške  235 000,-  eur),   výdavky  
v celkovej  výške 401 050,- eur, 

           
ako vyrovnaný 

 
(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/    ukladá  
   Anne Vargovej, riadite ľke Mestského kultúrneho strediska Komárno 

 
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 

Termín: priebežne 
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno  

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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560/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  
na roky 2016 - 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016 na 
hlavnú činnosť nasledovne: 

 
  -        bežné príjmy:            1 070 050,- eur 
  -        kapitálové príjmy            10 000,- eur 
  -        príjmy spolu:              1 080 050,- eur 

            (z toho príspevok mesta vo výške 600 000,- eur na bežné výdavky  
a 10 000,-eur na kapitálové výdavky) 

  -        bežné výdavky:         1 070 050,- eur 
  -        kapitálové výdavky:        10 000,- eur 
  -        výdavky spolu:           1 080 050,- eur 

 
  ako vyrovnaný, 
  

2. plán výnosov vo výške 1 600 000,-eur a nákladov vo výške 1 573 100,-
eur príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016, 

              
(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia) 

 
B/        berie na vedomie  
 

1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2017 
na hlavnú činnosť  vo výške 1 070 050,- eur ( z toho príspevok mesta na 
bežné výdavky  výške 600 000,- eur) 

2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2018 
na hlavnú činnosť vo výške 1 150 050,- Eur ( z toho príspevok mesta na 
bežné výdavky vo   výške  680 000,- Eur) 

          
           ako vyrovnaný, 
                    
           (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 
 C/      ukladá             
           Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi príspevkovej organizácie COMORRA  
           SERVIS 
 

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
                                                                                                          Termín: priebežne 
                                                                     Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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561/2016 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových 
klubov na rok 2016 z rozpo čtu Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje  

 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov 
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, 
spolu 241 200,- eur nasledovne: 

 
 

1. Capoeira Komárno   500   eur 
2. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 800   eur 
3. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 500   eur 
4. FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor 300   eur 
5. Kajak & kanoe klub Komárno 14 890   eur 
6. Karate klub ABC car Komárno 2 000   eur 
7. KFC Komárno 72 000   eur 
8. Klub extrémnych športov Komárno 1 000   eur 
9. Klub športového potápania POSEIDON Komárno 500   eur 

  10. Klub turistov Kormorán Komárno 300   eur 
11. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR  450   eur 
12. Klub vodného póla Komárno 14 000   eur 
13. Klub vodných motoristov KORMORÁN 800   eur 
14. Komárňanský šachový klub   600   eur 
15. Mestský basketbalový klub Komárno 48 000   eur 
16. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3 000   eur 
17. Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 000   eur 
18. Slovenská federácia KEMPO  7 850   eur 
19. Slovenský rybársky zväz, MO Komárno,  350   eur 
20. Športový biliardový klub   600   eur 
21. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 7 000   eur 
22. ŠSK ROYAL 3 500   eur 
23.  Tenisový klub SPARTAK Komárno 1 200   eur 
24. TJ Dynamo Nová Stráž 4 500   eur 
25. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600   eur 
26. TJ SPŠ Komárno   600   eur 
27. TJ Step Komárno 3 400   eur 
28. Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno 2 000   eur 
29. Volejbalový klub Spartak Komárno 30 000   eur 
30. Zápasnícky klub Slávia Komárno 800   eur 
31. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 8 810   eur 
32. Futbalový klub  FK AKTIV 1 050   eur 
33. Športový klub BIKE club Piko Komárno  500   eur 
34. AQUA KLUB Komárno  500   eur 
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35. FK Vrbová nad Váhom 0   eur 
36. Občianske združenie Lepšie zdravie 300   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 
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 nájomného podľa nájomnej zmluvy na 
prenájom športovísk v správe príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS s tým, že výška nájomného sa z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. 
sa z uvedenej sumy prevádza priamo príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS, 

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, 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 
            

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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562/2016 
uznesenie   

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na jednorazovú aktivitu 
športových klubov na rok 2016 z rozpo čtu Mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
 

A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov 
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, 
spolu 5800,00 eur nasledovne: 
 
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohrani čná 10, Komárno, 

- vo výške 200 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek 
stredných škôl, 

- vo výške 400,00 eur na usporiadanie XII. ročníka basketbalového 
turnaja  Memoriál Eduarda Šeba, 

- vo výške 200,00 eur na 3.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – 
VIKTORIA CUP, 

2. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno 
vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja 9. ročníka futsalovej 
ligy, 

3. Rajták Deák Márta 
vo výške 200,- EUR na  príprava na NBA Majstrovstvá Sveta FITNES 
Budapest, 

4. Rodi čovské združenie pri ZŠ Pohrani čná 
vo výške 200,- EUR na nákup občerstvenia, tričiek pre účastníkov, tlač 
plagátov 

5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno  
vo výške 400,00 eur na usporiadanie 6. ročníka Olympijského festivalu 
detí a mládeže, 

6. Stredná priemyselná škola Komárno, Pet ıfiho 2, Komárno 
vo výške  800,00 eur na prestavbu nástrojárskej dielne , na telocvičňu , 
úhrada nákladov spojená s rekonštrukciou a vybavenie telocvične 
športovým náradím, 

7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 
5,  Komárno 
vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“, 
„Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal 

8. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno 
vo výške 300,00 eur na medzinárodné rybárske preteky I.APALI Carp Cup 

9. Karpatia Sport , ob čianske združenie , Dunajské nábrežie 
vo výške  200,00 eur na usporiadanie športového dňa, zúčastnenie sa 
Pretekov v Maďarsku 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je 
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4  
VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, 
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B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, 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 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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563/2016 
unesenie 

k návrhu rozpo čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno na roky 2016-2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
berie na vedomie  
 
návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na roky 2016-2018 nasledovne:  

 
 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tan ítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 734.490,- 
eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 727.490,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov na 
rok 2016 vo výške 93.298,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 76.798,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov  

- na rok 2017 vo výške 808.040,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 
vo výške 801.040,- eur), 

- na rok 2018 vo výške 865.492,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 
vo výške 858.492,- eur), 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
roky 2016 až 2018 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

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

maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 118.130,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške  101.630,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 129.930,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 113.430,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
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C/  ukladá 
riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tan ítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
k návrhu rozpo čtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky  2016 až 

2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 729.646,- eur (z toho dotácia 
zo štátneho rozpočtu vo výške 717.646,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 107.083,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 91.463,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na strane 

príjmov a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 751.278,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške           739.278,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 758.480,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 746.480,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 95.575,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 79.575,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 95.566,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 79.566,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľke Základnej školy J.A. Komenského, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
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k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Ta nítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 
687.065,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 687.065,- 
eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór 
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 88.710,- eur (z toho dotácia z rozpočtu 
mesta Komárno vo výške 73.710,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 

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

 
- na rok 2017 vo výške 722.536,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 722.536,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 734.141,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 734.141,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór 
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov 

 
- na rok 2017 vo výške 115.651,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 100.651,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 122.094,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 107.094,- eur), 
 

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 roky 2016 až 2018 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Ta nítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom 



UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA  2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016. 28 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy,  
Ul. pohrani čná 9, Komárno na roky 2016 až 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 323.027,- eur (z toho 
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 319.527,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 52.065,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 42.065,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 339.177,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 335.677,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 345.740,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 342.240,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný,  
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 51.975,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 41.975,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 54.074,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 44.074,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľovi Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 
 

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

na roky 2016 až 2018 
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Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 
24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom 
na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 781.500,- eur (z toho 
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 780.500,- eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  

jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 
2016 vo výške 110.147,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 
vo výške 89.147,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

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

 
- na rok 2017 vo výške 807.345,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 806.345,- eur),  
 
- na rok 2018 vo výške 807.674,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 806.674,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  

jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov  

 
- na rok 2017 vo výške 104.321,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 82.821,- eur) 
 
- na rok 2018 vo výške 107.726,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 86.226,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. 
práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nye lvő Alapiskola 
Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
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k návrhu rozpo čtu Základnej školy,  

Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 662.490,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 660.490,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 74.317,- eur 
(z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 59.817,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 695.071,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 693.071,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 713.450,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 711.450,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 90.866,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 76.366,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 95.712,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 81.212,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 

k návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2 016 až 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 
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2016 vo výške 617.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 545.000,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 652.495,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 579.495,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 652.495,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 580.495,- eur), 
 

 rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

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

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA  2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016. 32 

564/2016 
unesenie  

k dopl ňujúcemu návrhu MsÚ na uznesenie 
k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na 

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

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 na strane 
bežných výdavkov, zníženie programu 5.1 – Odbor školstva a kultúry – 
Kultúrny fond o finančné prostriedky vo výške 1 200 eur, 

 
2. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Komárno na rok 2016, poskytnutie finančnej dotácie z Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 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: 

 
- ZŠ Jána A. Komenského, Ul. Komenského 3, 945 01 Kom árno 

vo výške 300,00 eur na podujatie „ 40 rokov ZŠ Komenského“ 
- ZŠ Rozmarínová, Ul.rozmarínová 1, 945 01 Komárno 

vo výške 300,00 eur na podujatie „ Oslavy 20. výročia založenia školy“ 
- ZŠ Móra Jókaiho, Ul. Mieru 2,m 945 01 Komárno 

vo výške 300,00 eur na podujatie „ 9. ročník recitačnej súťaže  
Kaszása Attilu – 9. Kaszás Attila versmondó fesztivál“ 

- ZŠ Pohrani čná, Ul. pohrani čná 9, 945 01 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Príprava jednotlivých aktivít do 
celonárodného kola súťaže Odysea mysle 

 
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 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej 
dotácie v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia, 

      
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od vysporiadania všetkých 

záväzkov žiadateľa voči mestu 
 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
a  
ukladá 
riadite ľom (-kám) základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta  
Komárom 
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1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, 

2. postupovať v zmysle bodu A/ a C/1 tohto uznesenia. 
      

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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565/2016 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnos ť 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

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. Animátori Dona Bosca, Rákocziho 30/14, 94501 Kom árno 

vo výške 600,00 eur na „Pikniky, adventné podujatia, jarný denný 
tábor, letný tábor“ 

2. Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno,   
vo výške 200,00 eur na „Sériu kultúrno-kresťanských prednášok“ 

3. Capoeira Komárno, Vodná ul. 25/1 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „5. Festival de capoeira“ v Komárne 

4. Anna Doktoriková - CDT Sound & Light, Bubnová 4/ 16, Komárno 
vo výške  500,00 eur na podujatie „Sprievodný kultúrny program počas 
58. ročníka Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike“ 

5. Anna Doktoriková - CDT Sound & Light, Bubnová 4/ 16, Komárno 
vo výške 2000,00 eur na podujatie „WAKE UP KN vol. 5“ / time travel /  

6. Anna Doktoríková – CDT Sound & Light, Bubnová 4/ 16, Komárno 
vo výške 300,00 eur na  podujatie „Tanečný fit deň“ 

7. Csemadok Základná organizácia, Nám.Kossutha 3, 9 45 01   
Komárno  
vo výške 500,00 eur na podujatie „Galéria, výstavy a kult. programy“ 

8. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01 
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „XXV. Harmonia Sacra Danubia 
2016““ 

9. Detský kútik Žubrienka - Poronty, Vodná 293/3, 9 45 01Komárno 
vo výške 800,00 eur na podujatie „Aktivity pre deti…“ 

10. Divadlo Boráros Imre , Pávia 27/14, 945 01 Komá rno 
vo výške  500,00 eur na podujatie „Spomienka – Eszterházy János 
emlékest“ 

11. Egy Jobb Komáromért PT és ENDRESZ csoport, Szin nyeiho ul. 
18, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Osadenie sochy S.Petıfiho“ 

12. Fond Doroty Kantovej, Záhradnícka 16, 945 01 
vo výške 500,00 eur na podujatie „XII. Vianočný benefičný koncert““ 

13. Generation C Media s.r.o. Iža 445 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Prednáška - diskusia so známym 
spisovateľom“ 

14. Generation C media s.r.o., Iža 445 
vo výške  200,00 eur na podujatie „Prednáška - diskusia so známym 
hudobníkom“ 

15. Generation C media s.r.o., Iža 445 
vo výške 2000,00 eur na podujatie „LaKE UP 2016“ 5. ročník 

16. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohrani čná 10 , Komárno 
vo výške 700,00 eur na podujatie „Komárno v srdci Európy“ 

17. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Kom árno 
vo výške 500,00 eur na 52. roč. podujatia „Minifestival 2016“ 
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18. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Kom árno,  
 vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Live 2016“ 

19. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združeni e - Jókai  
Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 
 vo výške 900,00 eur na podujatie „Oslava - Szent István király napi 
ünnepség“ 

20. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združeni e - Jókai           
           Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 

vo výške 700,00 eur na podujatie „Ünnepi emlékmősor Jókai Mór 
születésének évfordulója alkalmából, Jókai díj 2016“ 

21. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združeni e - Jókai 
Közmővelıdési  és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Benedek Elek - Magyar népmese 
napja - 4. városi népmese napja  

22. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám.Kossutha 3, 94 5 01 Komárno 
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Nová produkcia divad. súboru 
GIMISZ“ 

23. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám.Kossutha 3, 94 5 01 Komárno 
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „53. Jókaiho dni“ 

24. Kassai škola jazdcov, Nová Osada 4504, 945 01 K omárno 
vo výške 500,00 eur na „Preteky v jazdeckej zručnosti – Puszták népe, 
lovasviadal“ 

25. Klub priate ľov historických vozidiel, Priemyselná 11, 945 01 
Komárno 
vo výške 100,00 eur na podujatie „XIX.zraz hist. vozidiel v Komárne““ 

26. Knižnica J.Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Verejné čítanie detí počas 
Komárňanských dní“ 

27. Knižnica J.Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01 
vo výške 500,00 eur  na výstavu „Letný čitateľský tábor“ 

28. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, 94501 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „VIII. ročník Medzinárodnej súťaže 
Beliczay Gyulu v hre na husliach a v komornej hre detí a mládeže“ 

29. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, 94501 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Festival koncertov Tvorivá dielňa 
2016“ 

30. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, 94501 Komárno 
vo výške 800,00 eur na podujatie „Festival koncertov v rámci 
Komárňankých dní 2016“, 

31. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, 94501 Komárno 
vo výške 700,00 eur na podujatie „Slávnostný festival koncertov pri 
príležitosti vzniku Komárňanského komorného orchestra“ 

32. Komár ňanský komorný orchester, Letná 12, 94501 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Slávnostný koncert zboru Vianočný 
festival 2016“ 

33. Komár ňanský vozotajský a tradície zachovávajúci spolok, 
K.Thalyho 14, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Zachovanie tradícií spolku, príprava 
relikvií, repliky relikvií, zachovanie dedičstva spolu“ 

34. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, 945 01 Komárn o 
vo výške 2 000,00 eur na podujatie  „X. medzinárodná spevácka súťaž 
F.Lehára“ 

35. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, 945 01 Komárn o 
vo výške 700,00  eur na podujatie „XIX. Medzinárodné majstrovské 
kurzy komornej hudby“ 
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36. Maďarský spolo čenský a kultúrny zväz Komárno OV, Nám. 
Kossutha 3, 945      01 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Odborné stretnutie historikov - témy: 
Komárno a okolie v r. 1938 a 1956“  

37. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre,  pobo čka KN, 
Hradná 2, 945 01 Komárno 
vo výške 400,00 eur na podujatie „Čas lieči ale jazvy zostávajú - marec 
2016 zostavenie zborníka, september 2016 tlač“ 

38. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre,  pobo čka KN, 
Hradná 2, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur  na podujatie „Remeslá a živnosti v dejinách 
miest“ 

39. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre,  pobo čka KN, 
Hradná 2, 945 01 Komárno 
vo výške 400,00 eur na podujatie „Komárňanské kolokviá historikov a 
archivárov – zborník“ 

40. Nadácia Biskupa Királya, Ul.Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno 
vo výške 1 200,00 eur  na podujatie „Dobré slovo - Jó szó“  

41. NatMed, s.r.o., Vnútorná Okružná 176/9, 945 01 Komárno 
vo výške 800,00 eur na podujatie „Komárňanská vínna a jazzová terasa“ 
42. OZ Čestný rád na Slovensku, Strážna 2,  945 01 Komárno – Nová 

Stráž 
vo výške 100,00 eur na podujatie  „Slávnostné udelenie titulu 
Občiansky čestný rád na Slovensku“  

43. OZ ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, 945 01 Komár no – Nová Stráž 
vo výške 400,00 eur na Pénteki szoszmotoles 

44. OZ ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, 945 01 Komár no – Nová Stráž 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň poézie“ 

45. OZ ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, 945 01 Komár no – Nová Stráž 
 vo výške 2 000,00 eur na  podujatie „Ekhós- szekér- fesztivál – 
medzinárodný divad.  festival“ 

46. OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno 
vo výške 800,00 eur na Koncerty É. Korpás pre zákl. školy Komárna 

47. OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno 
vo výške 2 000,00 eur na Organizovanie folklórneho festivalu 
FONOGRÁF 

48. OZ Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno 
vo výške 1 000,00 eur  na Lehárovo leto 2016 

49. OZ Gaudeum, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno 
vo výške 400,00 eur na Adventný koncert komárňanských speváckych 
zborov 

50. OZ Gaudeum, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno 
vo výške 700,00 eur na podujatie „Spomíname na Jánosa Csíka“ 
51. OZ T(e) Ü(gyed) KÖR  PT, Meder čská 21/7, 945 01 Komárno 

vo výške 700,00 eur na Posilnenie identity národností, žijúcich na 
Slovensku, zachovanie tradícií  

52. OZ T(e) Ü(gyed) KÖR  PT, Meder čská 21/7, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na vydanie publikácie  Stretnutie  predstaviteľov 
menšinových maď. médií z Karpatskej Kotliny 

53. OZ WELFARE , RUŽOVÁ 3030/5, 945 01 KOMÁRNO 
vo výške 300,00 eur na Noc cintorínov - záchrana a obnova hrobov, 
pomníkov, premietanie krátkych dokum. filmov  

54. ODYSEA MYSLE , ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO 
vo výške 500,00 eur na výstavu Rozprávkový festival detí 

55. ODYSEA MYSLE , ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO 
vo výške 400,00 eur na podujatie NEC arte nec marte  
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56. ODYSEA MYSLE , ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Čarovné Vianoce“ 

57. ODYSEA MYSLE , ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO  
vo výške 500,00 eur na podujatie „Burza kreatívnych nápadov“, 

58. OZ ART FORT PT, Nádvorie Európy 38, 945 01 Komá rno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Organizovanie hudobno-literárnych 
večerov  

59. OZ Concordia Chorus PT, Hradná 1, 945 01 Komárn o 
vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Koncert miešaného speváckeho 
zboru z príležitosti osláv bratstva mesta Komárna a Wiessenfelsu“ 

60. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno 
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Multikultúrny festival súčasnej 
umeleckej tvorby KÚT“ 

61. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Vianočný koncert vážnej hudby 
kom. umelcov“ 

62. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komár no 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Netradičné hodiny hudobnej 
výchovy s folkl. Skupinou Ritka magyar Folkband“ 

63. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komár no 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Tanečné domy hudobnej skupiny 
Ritka Magyar Folkband“ 

64. OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94 501 Komárno 
vo výške 1 300,00 eur  na podujatie „Činnosť fotoklubu Helios 
Komárno v roku 2016“ 

65. OZ Korzár – Kor-Zár PT, Zlievarenská 7, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Koncert hudobnej skupiny Korzár 
pre kom. ZŠ“ 

66. OZ Niki DANCE SPORT PT, Kolož 148/1, 945 01 Kom árno – Ďulov 
Dvor 
vo výške 200,00 eur na  podujatie „Druhý denný letný tábor“  

67. OZ Szarkaláb, Ul.práce 17, 945 01 Komárno 
vo výške 100,00 eur na podujatie „Ples- zachovanie tradícií - 
Hagyományok bálja“ 

68. Palatinus, Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Umiestnenie a slávnostné odhalenie 
sochy Batthyány Lajos“ 

69. Podunajské múzeum, Palatínová 13, 945 01 Komárn o 
vo výške 250,00 eur na podujatie „Nec arte nec marte - školská hist. 
súťaž“ 

70. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárn o 
vo výške 400,00 eur na podujatie „Fedor Gabčan - Ľudia z pevnosti“ 

71. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárn o 
vo výške 300,00 eur na podujatie  „Szőcs László -výstava pri 
príležitosti 80. výročia narodenia“ 

72. PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnie 
v knižnici“ 

73. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
vo výške  300,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2016“ 

74. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Organizovanie konferencie Míľniky 
XX.“ 

75. Protest. Ma ď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magya   
Protestáns Oktatási és Kultúrális Egyesület, Elektr árenská 2, 945 
01 Komárno 
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vo výške 400,00 eur na podujatie  „Harmos Károly Celoštátna výtvarná 
súťaž IX. Harmos Károly  Országos képzomuveszeti pályázat“  

76. Protest. Ma ď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magya   
Protestáns   Oktatási és Kultúrális Egyesület, Elek trárenská 2, 945 
01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na  podujatie „VI. Tvorivé dielne - VI. Harmos 
Károly kepzomuveszeti alkotótábor“ 

77. Rádio Mária Slovakia OZ, Jókaiho 6, 945 01 Komá rno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Rádiové vysielanie každý deň“ 

78. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
vo výške  1 000,00 eur na podujatie „COM DANCE“ 

79. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur  na podujatie „Deti deťom 2016“ 

80. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Komárňanské  FOTO spektrum“ 

81. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Komárňanské  ARTspektrum“ 

82. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
vo výške 400,00 eur na podujatie „Pohybom ku zdraviu“ 

83. Regionálne osvetové stredisko, Pet ıfiho 2,945 01 Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kreatívne bez bariér“ 

84. Slovenská asociácia tradi čného aikida, Vnútorná Okružná 
4943/41, 945 01 Komárno 
vo výške 100,00 eur na podujatie „Nácvik tradičného umenia aikido“ 

85. Slovenský zväz v čelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie „IV. Medový festival ZO SZV 
Komárno“ 

86. Spojená cirkevná škola Mariánum MTE ,  Ul.Biskupa Királya 302, 
945 01  Komárno 
vo výške 500,00 na podujatie „Stretnutie zástupcov maď. cirk. škôl“ 

87. Spolo čnos ť Cornides istván, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 
Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Cornides I. - študentské preteky“ 

88. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budova teľská 32, 945 
01 Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Súťaž v anglickom jazyku pre 
žiakov SŠ – scrabble“ 

89. Stredná odborná  škola  obchodu  a služieb, Bud ovate ľská 32, 
945 01 Komárno  
vo výške 300,00 eur na podujatie „Európske nádvorie - symbol našej 
filozofie“ 

90. Stredná  odborná škola obchodu a  služieb, Budo vateľská  32, 
945 01 Komárno  
vo výške 200,00 eur na podujatie „V objatí kníh“ 

91. Stredná priemyselná škola -  ISzKI, Pet ıfiho 2, 945 01  Komárno  
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Vybudovanie divadelnej šatne“ 

92. Štefan Bartanusz, Dvorská 6/17, 945 01 Komárno 
vo výške 100,00 eur na podujatie „„Náklady na tlač básničiek: „Nem 
bántalak liliomvirág“ 

93. Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno 
vo výške  500,00 eur na podujatie „Premiéra drámy: Gorgey Gábor“ 

94. TÉKA társulás, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno 
vo výške  400,00 eur na podujatie „Mládežnícky tábor 2016“ 

95. Združenie Hedera/ Borostyán társaság, gen.Klapk u 1, 945 01 
Komárno 
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „22. Festival Borostyán“ 
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96. Združenie Hedera/ Borostyán társaság, gen.Klapk u 1, 945 01 
Komárno 
vo výške 300,00 eur na podujatie „Borostyán 30 - koncert pri 
príležitosti 30. výročia skupiny“ 

97. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar         
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Kom árno 
vo výške 700,00 eur  na podujatie „XXI. Komárňanské pedagogické dni 
– XXI. Komáromi pedagógiai napok“ 

98. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Kom árno 
vo výške 400,00 eur na podujatie „XIII. Tvorivý tábor  -  XIII. Jókai Mór 
vers és prózamondó tábor“ 

99. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Kom árne 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Zväz maď. pedagógov XXV. Letná 
akadémia M.Jókaiho - Az SZMPSZ XXV. Jókai Mór nyári egyeteme“ 

100. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno 
vo výške 800,00 eur na podujatie „120 éves a Menház - egész éves 
programsorozat“ 

 
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 

Ing. László Stubendeka, 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 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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566/2016 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnos ť 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
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. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie  - Jókai 
Közmővelıdési  és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 
na podujatie „Spomienkový večer na  Jánosa Csíka – Csík János 
születésének 95. évfordulója”   

2. Kassai škola jazdcov, Nová Osada 4504, 945 01 Ko márno 
 na podujatie „Medzinárodná súťaž v jazdeckej lukostreľbe“ 

3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovat eľská 32, 945 01 
Komárno  

 na podujatie „Žiadosť o prepožičanie priestorov“ 
4. Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno 

na podujatie „Dokončenie sochy Zlatý muž, odliatok z bronzu, umiestnenie“ 
5. ZŠ Jána A. Komenského, Ul. Komenského 3, 945 01 Komárno 
      na podujatie „40 rokov ZŠ Komenského“ 
6. ZŠ Rozmarínová, Ul.rozmarínová 1, 945 01 Komárno  
 na podujatie „ Oslavy 20. výročia založenia školy“ 
7. ZŠ Móra Jókaiho, Ul. Mieru 2,m 945 01 Komárno 

na podujatie „9. ročník recitačnej súťaže  Kaszása Attilu – 9. Kaszás Attila 
versmondó fesztivál“ 

8. ZŠ Pohrani čná, Ul. pohrani čná 9, 945 01 Komárno 
na podujatie „Príprava jednotlivých aktivít do celonárodného kola súťaže 
Odysea mysle“. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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567/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tan ítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 734.490,- 
eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 727.490,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov na 
rok 2016 vo výške 93.298,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 76.798,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov  

- na rok 2017 vo výške 808.040,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 
vo výške 801.040,- eur), 

- na rok 2018 vo výške 865.492,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 
vo výške 858.492,- eur), 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
roky 2016 až 2018 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

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

maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 118.130,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške  101.630,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 129.930,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 113.430,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/  ukladá 

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

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 
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568/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky  2016 až 
2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 729.646,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 717.646,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 107.083,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 91.463,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na strane príjmov 

a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 751.278,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 739.278,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 758.480,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 746.480,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 95.575,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 79.575,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 95.566,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 79.566,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľke Základnej školy J.A. Komenského, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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569/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Ta nítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 
687.065,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 687.065,- 
eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór 
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 88.710,- eur (z toho dotácia z rozpočtu 
mesta Komárno vo výške 73.710,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 

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

 
- na rok 2017 vo výške 722.536,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 722.536,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 734.141,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 734.141,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór 
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov 

 
- na rok 2017 vo výške 115.651,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 100.651,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 122.094,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 107.094,- eur), 
 

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 roky 2016 až 2018 je 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/  ukladá 
riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Ta nítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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570/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno na roky 2016 až 
2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 323.027,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 319.527,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 52.065,- eur 
(z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 42.065,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 339.177,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 335.677,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 345.740,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 342.240,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný,  
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 51.975,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 41.975,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 54.074,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 44.074,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľovi Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA  2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016. 46 

571/2016 
uznesenie 

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

na roky 2016 až 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 
24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom 
na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 781.500,- eur (z toho 
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 780.500,- eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  

jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 
2016 vo výške 110.147,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 
vo výške 89.147,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

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

 
- na rok 2017 vo výške 807.345,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 806.345,- eur),  
 
- na rok 2018 vo výške 807.674,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 806.674,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  

jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov  

 
- na rok 2017 vo výške 104.321,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 82.821,- eur) 
 
- na rok 2018 vo výške 107.726,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 86.226,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/  ukladá 
riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. 
práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nye lvő Alapiskola 
Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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572/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na r oky 2016 
až 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2016 vo výške 662.490,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 660.490,- eur), 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške 74.317,- eur 
(z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 59.817,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

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

a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 695.071,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 693.071,- eur), 
- na rok 2018 vo výške 713.450,- eur (z toho dotácia zo štátneho 

rozpočtu vo výške 711.450,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2016 až 2018 
je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 

Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2017 vo výške 90.866,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 76.366,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 95.712,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 81.212,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/  ukladá 

riadite ľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2016 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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573/2016 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2 016 až 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 
2016 vo výške 617.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 545.000,- eur), 

 
B/  berie na vedomie 

 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2017 vo výške 652.495,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 579.495,- eur),  
- na rok 2018 vo výške 652.495,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 

Komárno vo výške 580.495,- eur), 
 

 rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2016 až 2018 je vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
 
C/  ukladá 

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

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA  2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016. 50 

574/2015 
uznesenie  

k prerušeniu 16. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:45 hodine,  
 
B/  ur čuje 
 

termín pokračovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
deň 17. február 2016 o 14.00 hodine.   

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 

 


