UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 31. MARCA 2011 V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
77/2011
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
- PaedDr. Štefan Bende,
- Mgr. Štefan Bende.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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78/2011
uznesenie
k návrhu programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 31. marca 2011
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Interpelácie a otázky poslancov
Elektronické aukcie
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Návrh na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so
sídlom Špitálska ul. 16, Komárno
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011 – 2013
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
Zabezpečenie turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Správa finančnej komisie
Správa o stave v COM-MÉDIA s.r.o.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.
Rôzne
Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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79/2011
uznesenie
k návrhu na zavedenie elektronickej aukcie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne na všetky
druhy verejného obstarávania nad hodnotou 10 tis. eur bez DPH do 30. apríla 2011.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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80/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011,

B/

schvaľuje
zmenu uznesenia číslo 1734/2010 uznesením číslo 13/2011,
zmenu uznesenia číslo 1850/2010 uznesením číslo 1895/2010, ktoré už je splnené,
zmenu uznesenia číslo 1628/2009 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 1861/2010 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 73/2011 za účelom doplnenia parcely číslo 9382/5,

C/

zrušuje
nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne:
číslo 373/2004 z dôvodu neaktuálnosti,
číslo 463/2007,
číslo 1062/2008-B/6 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1457/2009 z dôsledku prijatia uznesenia číslo 1652/2009,
číslo 1836/2010 B/1 – body 14, 25, 28, 31,33, 63, 68, 80 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1842/2010 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1895/2010 - B/1- body 17, 33, 47, 52, 63 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1902/2010 - stiahnutie žiadosti,
číslo 1904/2010 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1905/2510 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1906/2010 – stiahnutie žiadosti.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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81/2011
uznesenie
k Správe o splnení uznesenia číslo 4/2011
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 01/ÚHK/2011,

B/

ukladá
1. vypracovať a predložiť do mestského zastupiteľstva hodnotiacu správu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012 ,
2. predložiť návrh aktualizácie akčného programu ako prílohy Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012.
Zodpovedný: predseda monitorovacej komisie
Termín: do 30. júna 2011

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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82/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/13 v Komárne pre Andreja Rozbroja,
a manželku Alžbetu Rozbrojovú, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že
v pridelenom byte opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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83/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 14/31 v Komárne pre Evu Bucsekovú,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné
náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na
dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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84/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom
mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 (zoznam tvorí
prílohu uznesenia),

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zverejniť aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 na
úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.
Termín: do 15. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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85/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/1 v Komárne pre Magdalénu Borosovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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86/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/3 v Komárne pre Melindu Nagyovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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87/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/8 v Komárne pre doc. RNDr. Róberta Gyepesa,
PhD., trvale bytom Nové Zámky, zamestnanca Univerzity J. Selyeho, podľa § 4 ods. 2
VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu
určitú, na dobu trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom Univerzita J. Selyeho v
Komárne,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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88/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. gen. Klapku 6/32 v Komárne pre Imre Mayera, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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89/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. generála Klapku 8/43 v Komárne pre Ing. Ladislava Percela,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6
ods. 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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90/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/58 v Komárne pre Margitu Balázsovú,
a manžela Zoltána Balázsa, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme
bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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91/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/66 v Komárne pre Gabriela Petróka,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle §
6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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92/2011
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 § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:
Zuzana Rybanská, trvalým pobytom Komárno,
- nájom bytu Vnútorná okružná 57/47, Komárno
ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podala žiadosť
o odkúpenie nájomného bytu,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6
VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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93/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. generála Klapku 2-8 , súpisné číslo 3900, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. generála Klapku 2-8, súpisné
číslo 3900, Komárno so splatnosťou od 01. apríla 2011 nasledovne:
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
4/18
4/19
4/20
4/21
4/22
6/23
6/24
6/25
6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
8/34
8/35
8/36
8/37
8/38
8/39
8/40
8/41
8/42
8/43
8/44

45,32
74,84
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
74,84
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
44,54
74,84
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
45,11
74,84
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

76,27 €
124,41 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
89,62 €
57,82 €
76,21 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
123,71 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
89,52 €
57,82 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
75,08 €
123,71 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
123,71 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
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B/
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvy o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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94/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno (bývalá budova OSP)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné
číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) so splatnosťou od 1. apríla 2011 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)

B/

Byt č.1,61,66
Byt č. 2
Byt č. 3
Byt č. 4,51,56
Byt č. 5
Byt č. 47
Byt č. 46
Byt č. 48
Byt č. 12,22
Byt č. 13
Byt č. 11,8
Byt č. 10,9
Byt č. 14
Byt č. 15
Byt č. 7
Byt č. 6,16,26,36
Byt č. 52,57,62,67
Byt č. 53,58,63,68
Byt č. 50,49,55,54,60,59,65,64
Byt č. 23
Byt č. 21,18,31,28,41,38
Byt č. 20,19,30,29,40,39
Byt č. 24
Byt č. 25
Byt č. 17,27,37
Byt č. 32
Byt č. 33,43
Byt č. 34
Byt č. 35
Byt č. 42
Byt č. 44
Byt č. 45

1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
2-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.

29,65m2
28,40m2
28,49m2
29,70m2
44,40m2
31,55m2
28,95m2
22,20m2
29,55m2
29,05m2
26,85m2
27,60m2
27,60m2
30,05m2
29,35m2
21,30m2
33,30m2
48,75m2
19,00m2
36,80m2
26,75m2
27,50m2
29,75m2
29,10m2
29,85m2
29,30m2
36,25m2
29,40m2
29,95m2
29,50m2
29,40m2
30,90m2

36,55 eur
35,12 eur
35,14 eur
36,56 eur
52,71 eur
38,72 eur
32,36 eur
28,23 eur
36,52 eur
35,82 eur
33,47 eur
34,33 eur
34,33 eur
36,99 eur
36,13 eur
27,32 eur
40,52 eur
57,64 eur
24,71 eur
44,46 eur
33,11 eur
34,33 eur
36,57 eur
35,74 eur
36,60 eur
36,12 eur
43,64 eur
36,15 eur
36,96 eur
36,18 eur
36,15 eur
40,88 eur

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvu o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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95/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine
Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
Dodatok číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16,
945 01 Komárno (dodatok tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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96/2011
uznesenie
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2011 ako vyrovnaný rozpočet vo výške
20.428.890 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

B/

berie na vedomie
1. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2011 podľa Prílohy číslo 3A,
ktorá je súčasťou tohto uznesenia,
2. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.104.735 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktorú sú súčasťou tohto
uznesenia,
3. návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.247.644 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto
uznesenia,
4. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na roky 2012 a 2013 podľa Prílohy
číslo 3B a 3C, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o viazanie bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2011 tak, aby výdavky bežného rozpočtu k 30.
septembru 2011 nepresiahli 68%.
Termín: priebežne

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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97/2011
uznesenie
K návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo výške 800.000 eur na vyrovnanie
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2011 s tým, že úver
bude splatený do 30. novembra 2011,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
predložiť návrhy úverových zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia za účelom výberu
financujúcej banky.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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98/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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99/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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100/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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101/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300
eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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102/2011
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 dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur.
Termín: do 31. augusta 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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103/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 150,00 eur na podujatie Cez divadlo k dokonalej angličtine,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie Hľadanie spoločných koreňov veľkomoravskej
histórie,
3. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na spomienkové podujatie z príležitosti 100 ročného jubilea
združenia,
4. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 100,00 eur na vydanie knižnej publikácie "A Jókai Egyesület 100 éve",
5. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 800,00 eur na podujatie 48. roč. Jókaiho dni,
6. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 600,00 eur na vznik novej produkcie divadelného súboru GIMISZ,
7. Klub priateľov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie 14. zraz historických vozidiel v Komárne,
8. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 100,00 eur na 4. roč. stretnutia detských čitateľov mesta Komárna
a Komáromu,
9. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 150,00 eur na letný čitateľský tábor v Knižnici Józsefa Szinnyeiho pre deti
mladšieho školského veku,
10. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 660,00 eur na IV. Majstrovské kurzy komornej hudby a operného spevu,
11. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 400,00 eur na činnosť hudobnej skupiny "Barátság",
12. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XIV. Ünnepváró karácsony elıtt",
13. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XII. Ünnepváró húsvét elıtt",
14. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 180,00 eur na výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl v Komárne "Komárno - mesto mladých",
15. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie stavanie mája,
16. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie "Fašiangová slávnosť pre deti",
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17. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 700,00 eur na na vznik novej produkcie Dramatického krúžku Gymnázia Ľ.
J. Šuleka pri MO MS v Komárne,
18. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20,
Komárno – Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom
vo výške 500,00 eur na podujatia z príležitosti 40. výročia vzniku materskej školy,
19. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Nuestra Vuelta" – súťaž študentov stredných škôl
v španielskom jazyku
20. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "Dobré slovo – Jó Szó"
21. Občianske združenie Álmodozók Polgári Társulás, Práce 25, Komárno
vo výške 350,00 eur na komorno-hudobné predstavenie,
22. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 300,00 eur na organizovanie tanečných domov
23. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 200,00 eur na organizovanie hudobno-literárnych večerov,
24. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Vianočný koncert Tria Huga
25. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na organizáciu tanečných domov skupiny Figur Banda
26. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 1000,00 eur na podporu folklórneho festivalu RÉV
27. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás
pre deti
28. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu činnosti klubu
29. Občianske združenie Free Film, Mesačná 10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podporu výroby krátkeho filmu o kostole Sv. Ondreja,
30. Odysea Mysle, CVČ, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na Celoslovenské stretnutie mládeže Odysea Mysle,
31. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na podporu usporiadania spomienkového podujatia z príležitosti
Dňa Sv. Štefana,
32. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 200,00 eur na postavenia bronzovej sochy Mátyása Béla
33. PRO LIBRI, Eötvösova 38, Komárno
vo výške 200,00 eur na podporu podujatia pre najlepších detských čitateľov Knižnice
J. Szinnyeiho,
34. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "II. Lovagi kultúra napja"
35. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "VI. Révkomáromi Íjászverseny"
36. Občianske združenie Istvána Széchenyiho, Pávia 23/41, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Széchenyi István monodráma és emlékest"
37. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu predstavenia "Luxemburg grófja"
38. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu jubilejnej výstavy „125 rokov múzea v Komárne“
39. Pravoslávna cirkevná obec, Palatínova 32, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu vydania Albumu umeleckých pamiatok
pravoslávneho chrámu v Komárne z príležitosti 500 ročného jubilea,
40. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
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vo výške 400,00 eur na uskutočnenie výstavy "Concordia Praha",
41. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu polygrafie galérie v roku 2011,
42. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 100,00 eur na uskutočnenie výstavy Gizely a Lívie Novákovej,
43. Prudentia n.o., Priateľstva 13/28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu série podujatia „Élı belváros“
44. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno,
Jókaiho 34, Komárno
vo výške 400,00 eur na letný detský tábor,
45. Slovenská bonsajová asociácia,
vo výške 2.500,00 eur na podporu 9. národnej výstavy bonsajov v Komárne
46. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvő Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 500,00 eur na 35. ročník celoslovenskej súťaže mladých matematikov
z gymnázií a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
47. Spoločnosť Atelier Társaság, Potočná 28, Komárno
vo výške 600,00 eur na vydanie 2/2011 čísla umeleckého časopisu Atelier,
48. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
vo výške 500,00 eur na umiestnenie sochy Sv. Imricha v areáli SCŠ Marianum,
49. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na oslavy 60. výročia založenia školy,
50. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na divadelné predstavenie SPŠ VISZTA: Husiar Maťko – Ako to
vidia husy,
51. Szentpétery Aranka, Ul. biskupa Királya 23/4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu predstavenia v mesiaci január 2011,
52. Dychový orchester Veselá kapela, Vodná 27/8, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu vydania hudobného CD z príležitosti 25. výročia
pôsobenia,
53. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu 17. ročníka festivalu Borostyán,
54. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu jubilejného koncertu hudobnej skupiny Borostyán,
55. Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 290,00 eur na podporu trojstretnutia Komárno – Budapest - Blansko
56. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 300,00 eur na podujatie "Kaszás Attila Versmondó fesztivál",
57. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 600,00 eur na X. ročník festivalu komárňanských speváckych zborov Vox
Humana,
58. Základná umelecká školy – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, komárno
vo výške 1.000,00 eur na vydanie jubilejnej knihy
59. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Oblastný výbor Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XVI. Komárňanské pedagogické dni",
60. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "VIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor",
61. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia jubilejného 20. ročníka Letnej univerzity,
62. Židovská náboženská obec v Komárne
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vo výške 450,00 eur na podporu dní Židovskej kultúry „220 éves a Komáromi Zsidó
Hitközség“
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 6/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Bartanusz Štefan, Komárno
2. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
3. Kolégium J. Harsányiho, n.f. – Harsányi J. Szakkollégium, n.o., Hradná ul. 21,
Komárno
4. Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 12, Komárno
5. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
6. Komárňanský občiansky klub - Komáromi Polgári Klub, Meštianska 10/29, Komárno
7. MÁK, Jókaiho 14, Komárno
8. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno
9. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak
10. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Elektrárenská
2, Komárno

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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104/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

A. Marton Gyula, Tornaľa
na výstavu „Gömörország egy család alkotásaiban“
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov „Buenos días Madrid – Buenos días Komárno“,
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov gymnázia a Gymnasium Waldkraiburg,
Klub športového potápania Poseidon Komárno
na výcvik detí, mládeže a dospelých v potápaní,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie filmového klubu,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie športové stretnutie detí a mládeže,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na airsoftový turnaj,
Občianske združenie Concordia Chorus – Concordia Chorus Polgári Társulás,
Hradná 1, Komárno
na účasť speváckeho zboru Concordia na Medzinárodnej speváckej súťaži v Krakove
Občianske združenie Csavar, Športová 406, Chotín
na nepravidelná hodiny literatúry: László Tóth – „Jöttünk külhonból mind a ketten“
Občianske združenie Figur Polgári Társulás,
na netradičné hodiny hudobnej výchovy s folklórnou skupinou Figur Banda,
Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
na prírodno – vlastivedný a umelecký tábor,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, Jókaiho
34, Komárno
na letný anglického mládežníckeho tábora,
Základná umelecká škola – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
na vyhotovenie jubilejnej plakety,
Zbor bratskej jednoty Baptistov, Komárno
na zborový tábor „Viera, ktorá spája“.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

32

UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 31. MARCA 2011 V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
105/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na
rok 2011 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 číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a
šport v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
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.

BOX CLUB BAŠTA KOMÁRNO
Box club Dunaj Rom Komárno
Capoeira Komárno
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Delta klub Komárno
Dievčenský volejbalový klub Komárno
Kajak & Kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Klub previs
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno
Komárňanský šachový club
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno
Športovostrelecký klub Royal Komárno
Športový biliardový klub WEST BC Komárno
Športový klub boxu Spartak
Telovýchovná jednota "Femina" Komárno
Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná jednota SPŠ Komárno
Telovýchovná jednota Step Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno

1.200,00
850,00
500,00
600,00
3.000,00
5.200,00
15.000,00
900,00
73.500,00
450,00
10.000,00
500,00
1.900,00
51.710,00
500,00
1.250,00
600,00
3.400,00
150,00
2.300,00
550,00
3.000,00
1.250,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00

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

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

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Futbalový klub FK Activ Komárno
2. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
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3. Power klub Urban Komárno
4. Slovenská federácia Kempo
5. Slovenská federácia silných mužov - Herkules Slovakia
6. Steting, n.o.
7. Telovýchovná jednota Pokrok Komárno
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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106/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2011 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 2011 z
rozpočtu mesta podľa VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení
neskorších predpisov nasledovne:
1. Capoeira Komárno, Vodná 25/1, Komárno,
vo výške 400,00 eur na usporiadanie Majstrovstiev Európy v Capoeira a sociálnu
pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti v dňoch 4. – 6. februára 2011,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
vo výške 500,00 eur na usporiadanie VII. ročníka basketbalového turnaja – Memoriál
Eduarda Šeba v dňoch 15. – 16. novembra 2011,
3. Kajak & kanoe klub Komárno, Župná 18, Komárno
vo výške 1.000,00 eur na usporiadanie 53. ročníka Veľkej ceny Komárna v mesiaci
jún 2011,
4. Karate club ABC car Komárno, Košická 3/3, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie Slovenského pohára mládeže dňa 12. marca
2011,
5. Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno, Budovateľská 28/16, Komárno
vo výške 300,00 eur na usporiadanie Národných pretekov rýchlostných motorových
člnov v roku 2011,
6. Komárňanský šachový club Komárno, Baštová 13, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie 22. ročníka Memoriálu Andreja Ančina dňa 4.
júna 2011,
7. Klub športového potápania POSEIDON Komárno, Nová osada 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na prezentáciu s možnosťou vyskúšania potápania pre žiakov
základných škôl,
8. Pro Basket Com, n.o., Csokonaiho 111/5, Komárno
vo výške 500,00 eur na usporiadanie Medzinárodného turnaja juniorov v basketbale
v roku 2011,
9. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie Družobného stretnutia Štefana Baráka,
10. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie atletických pretekov „Klapka György kupa“,
11. Športový klub boxu Spartak Komárno,
vo výške 800,00 eur na usporiadanie Veľkej ceny Slovenska mládeže v boxe
v dňoch 28. apríla – 1. mája 2011,
12. Športovostrelecký klub Royal Komárno, Pohraničná 5, Komárno
vo výške 1.350,00 eur na:
- účasť na Majstrovstvách Európy vo Fínsku,
- usporiadanie 16. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár generála
Klapku“,
- usporiadanie 13. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár Kapitána
Lajosa“,
- usporiadanie streleckej súťaže mestských policajtov o „Pohár primátora“,
13. Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
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vo výške 900,00 eur na:
- usporiadanie mini-futbalového turnaja počas obecného dňa v mesiaci jún 2011,
- usporiadanie medzinárodného halového turnaja v mesiaci december 2011,
- usporiadanie 7. ročníka turnaja „Pohár Novej Stráže“ v mesiaci júl 2011,
14. Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná 22, Komárno
vo výške 1.200,00 eur na usporiadanie 9. ročníka "Memoriálu Kúr Gejzu".
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 5/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
2. Slovenská federácia Kempo

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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107/2011
uznesenie
k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu mesta v roku 2011 pre
Základnú umeleckú školu – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
a
Imricha Oláha

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Komárne.
Termín: 26. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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108/2011
uznesenie
k zabezpečeniu turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. vypracovať správu o zabezpečení turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
a o propagácii mesta (webová stránka, TIK, elektronické terminály, informačné
materiály, účasť na výstavách),
2. vypracovať koncepciu turisticko-informačných služieb,
3. vypracovať alternatívne návrhy umiestnenia a prevádzkovania verejných toaliet v centre
mesta.
Termín: do 30. júna 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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109/2011
uznesenie
na určenie minimálnej ročnej sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia
reklamných zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
minimálne ročné sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení podľa prílohy k uzneseniu za nasledovnej podmienky:
- uvedené sadzby sú platné na rok 2011,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
postupovať pri uzatváraní zmlúv o nájme pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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110/2011
uznesenie
k žiadosti o kúpy ponúknutého bytového domu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
odkúpenie bytového domu so súpisným číslom 2113, vedeného na LV 10175 na pozemkoch,
parcely registra „C“ č. 8606/1, 2, 4, 5, 6 nachádzajúce sa v Komárne na Strednej ulici. (Letecké
pole) od KOMBIT Komárno s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36840548,
zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, odd. Sro, Vložka číslo 48156/B, v zastúpení Ing.
Adamom Hajdum, zakladajúcim spoločníkom Kombit Komárno s.r.o, trvalým pobytom Trnavská
48/164, 851 01 Bratislava.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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111/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 28 m2 z parcely registra „C“ č.
5321/1 o výmere 5805 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,
pre Mário Csente, podnikateľ s obchodným menom Mário Csente, IČO: 34259562, so
sídlom Družstevná ulica 8, 945 01 Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania samostatnej prístupovej komunikácie k jestvujúcej administratívnej budove
so s.č. 1177 na parcele registra „C“ č. 4334/2, vedenej na LV 10407 vo vlastníctve
žiadateľa, vybudované na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení doby výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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112/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

neschvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičku pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2474/3
o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 – 320/2010 zo dňa
23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere 1006 m2, ostatná plocha, vedenej
na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka Csalava, podnikateľa obchodným menom
František Csalava – GARDENIA, IČO: 35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad
3350, 945 01 Komárno z dôvodu, že žiadateľ mieni pozemok užívať trvale na
podnikateľský účel.

B/

konštatuje, že
pozemok sa nachádza tesne vedľa budovy vo vlastníctve žiadateľa a nie je predpoklad
využívania pozemku na iné účely a v prípade prenájmu alebo predaja pozemku inému
záujemcovi by bolo potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka budovy,
kvetinárstva so s.č. 3350 na p.č. 2474/1 a pozemku p.č. 2474/1, vedených na LV 9273
(žiadateľa)

C/

schvaľuje
1. v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku, novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 2474/3 o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672 – 320/2010 zo dňa 23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere
1006 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka
Csalavu, podnikateľa obchodným menom František Csalava – GARDENIA, IČO:
35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad 3350, 945 01 Komárno, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 11,47 eur/m2/rok spolu
217,93 eur/rok.
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer prenájmu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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113/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 500 m2, z parcely reg. „C“ č.
1219 o výmere 895 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom
oplotenia pozemku k bytovému domu na parcele reg. „C“. č. 1218 pre:
- Segečovú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno, rodenú Kokajovú,
- Gérikovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno, rodenú Gérikovú,
- Dávid Anikó, trvalým pobytom Komárno,
- Čiernikovú Beátu, trvalým pobytom Komárno a pre Čiernikovú Evu, trvalým pobytom
Komárno a pre Čiernikovú Andreu, trvalým pobytom Nová Stráž,
- Mgr. Gundovú Kláru, trvalým pobytom Komárno,
- ASSIZE s.r.o., sídlom Považská 1/6, 945 01 Komárno, IČO: 44652437,
- Mgr. Lukácsa Rolanda, trvalým pobytom Šamorín, a pre Lukácsa Petra, trvalým
pobytom Bratislava-Rača,
- Némethovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Bielikovú Magdalénu, trvalým pobytom Komárno,
- Vovčokovú Hedvigu, trvalým pobytom Komárno,
- Gergelya Petra, trvalým pobytom Komárno,
- Obložinského Petra, trvalým pobytom Marcelová,
- Hegedős Margit, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Milana, trvalým pobytom Komárno,
- Korai Zoltána, trvalým pobytom Komárno,
- Pernickú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno,
- Mgr. Koraiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Šajtošovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Daniela, trvalým pobytom Komárno,
za nasledovných podmienok:
- zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov s možnosťou jednostrannej
výpovede zo strany Mesta Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaviažu, že po skončení výpožičky pozemok dajú do pôvodného
stavu na vlastné náklady,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaväzujú, že vypožičaný pozemok oplotia provizórnym oplotením
z prehľadnej sieťoviny bez betónových základov,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky odovzdá
bezplatne do vlastníctva mesta,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o výpožičke,
B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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114/2011
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1304//A/2009 zo dňa 26. marca
2009 uznesenia nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 143 m2 z parcely registra
„C“.č.1103/1 o výmere 6986 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
pre účely vybudovania parkoviska“, pre in-Elis SK, s. r. o., IČO: 36621684, so sídIom
Nábrežie Dukelských hrdinov č. 3, 977 01 Brezno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8742/S, na dobu
určitú do 30. júna 2011, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ na vlastné náklady vybuduje parkovisko pre 4 vozidlá kolmým
prístupom z miestnej komunikácie a parkovacie miesta budú umiestnené šikmo
k miestnej komunikácii, bližšie k čelnej fasáde objektu vo vlastníctve žiadateľa podľa
priloženého situačného náčrtu – Alternatíva č.2, odsúhlaseného ODI Komárno,
vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky odovzdá vybudovanú investíciu bezplatne
do majetku mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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115/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na častiach pozemkov parcely
registra „C“, parcely registra „C“ č. 3117/1 o výmere 9246 záhrada a parcely registra „C“
č. 3118 o výmere 677 zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú Komárno
v prospech budúceho oprávneného, Vodohospodárska výstavba, š.p., IČO: 00156752,
so sídlom Karloveská č.2, 842 04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, vložka číslo: 32/B, za účelom vybudovania
odvodňovacieho dréna medzi šachtami Š.39 až Š41c v dĺžke 73,85 m a rekonštrukciu
dréna medzi šachtami Š41c až Š41b v dĺžke 16,76 m, zo železobetónových rúr DN 800.
Ochranné pásmo je 2,5 m na obidve strany, ktorý zabezpečuje odvádzanie zvýšených
vodných stavov na Alžbetinom ostrove, na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných
podmienok:
-

B/

zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po
upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

45

UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 31. MARCA 2011 V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
116/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi zmrzlinového stánku na pozemku, ktorý tvorí predmet nájmu od
roku 1992 a od uvedenej doby prevádzkujú zmrzlinový stánok na základe opakovaných
nájomných zmlúv a za prenajatý pozemok uhrádzajú nájomné pravidelne,

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 zámer uzatvorenia zmluvy o nájme časti pozemku
o výmere 18 m2 z parcely registra „C“.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatné plochy,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely prevádzkovania zmrzlinového stánku
na Ulici gen. Klapku v Komárne, pre Vojtecha Szabóa, a manželku Gabrielu
Szabóovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 7,81 eur/m2/rok spolu
140,58 eur/rok,

za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ toho uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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117/2011
uznesenie
k žiadosti o odpredaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadaný pozemok je oplotený a užívajú ako súčasť pozemkov vo svojom vlastníctve a
kúpou predmetného pozemku by sa vyrovnala línia pozemkov s pozemkami v ich
vlastníctve,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely
registra „C“ č. 7360/3 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým
plánom č. 22708758 - 38/2010 zo dňa 26.08.2010 z pred ZMVM parcely č. 2787/5
o výmere 247 m2, orná pôda, vedenej na LV 1, v k.ú. Komárno pre MUDr. Miroslava
Novotného, trvalým pobytom Komárno, s vecným bremenom, nakoľko na pozemku
sa nachádza kanalizácia DN 1800 mm,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške ceny stanovenej podľa BDÚ, t. j. 70,50 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer predaja v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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118/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadateľ je vlastníkom rodinného domu so s.č. 2402 na parcele registra „C“ č. 9676/4,
pozemku parcely registra „C“ č. 9676/4 a pozemku parcely registra „C“ č. 9676/3,
vedených na LV 5577 (pozemok pod rodinným domom a dvor). Pozemok parcely
registra „C“ 9677/3 o výmere 647 m2, je pridomová záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14
m2, zastavaná plocha slúži ako vstupná časť do domu, vedených na LV 6434 v k.ú.
Komárno, ktoré Róbert Trifunovič zdedil po neb. matke, ktorá pozemky prenajímala od
1.1.1999 až do jej smrti v roku 2005. Od tej doby žiadateľ predmetné pozemky užíva na
základe Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 31.08. 2005 pod č. 19119/8875/OSM/2005.
Zmluva o nájme bola uzatvorená z dôvodu, že nájomca pre nedostatok finančných
prostriedkov nemohol ani v súčasnosti nemôže odkúpiť predmetné pozemky,

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 zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku p.č.
9677/3 o výmere 647 m2, záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14 m2, zastavaná plocha,
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Róberta Trifunoviča, trvalým pobytom
Nová Osada, Komárno, pridomovú záhradu, ktorý sa nachádza vedľa rodinného
domu, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 10% z ceny podľa BDÚ je 3,48 eur/m2/rok spolu 2.300,28 eur/rok,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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119/2011
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
pozemok, ktorý je predmetom kúpy sa nachádza pred záhradou v ich vlastníctve a slúži
výlučne na zabezpečenie vstupu do ich záhrady, iné využitie pozemku neprichádza do
úvahy,

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, zámer predaja pozemku parcely
registra „C“ č. 3481/2 o výmere 121 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno, pre Štefana Sovinského, trvalým pobytom Komárno a Vladimíra
Sovinského, trvalým pobytom Veľký Meder, každý v podiele po ½ k celku,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 45,20 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1.

zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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120/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časti pozemkov, vedených
na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, za účelom vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky
na parcele registra „C“ č. 1728/1 o výmere 934 m2, zastavaná plocha a na parcele
registra „C“ č. 1730/27 o výmere 1 433 m2, zastavaná plocha k investičnej činnosti
„Záhradná chata“ na parcele registra „C“ č. 1728/31,32,33 v k.ú. Nová Stráž vo
vlastníctve žiadateľa, pre Denisu Rigóovú, trvalým pobytom Komárno, na vlastné
náklady investora, za nasledovných podmienok:
-

B/

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 bezplatne, po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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121/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v rozsahu vyznačenom geometrickom pláne č.
35974672-265/2010 zo dňa 17.12.2010, na zabezpečenie práva vstupu na pozemky
v prípade údržby a opravy uložených inžinierskych sieti v prospech vlastníka
inžinierskych sietí Univerzity J. Selyeho, IČO: 37961632, so sídlom Bratislavská cesta
3322, 945 01 Komárno, na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno nasledovne:
-

-

B/

na parcely reg. „C“ č. 3867/1 o výmere 2695 m2, zastavaná plocha, č. 3867/2
o výmere 1748 m2, zastavaná plocha, č. 3868 o výmere 1653 m2, ostatná plocha, č.
3869/1 o výmere 1562 m2, zastavaná plocha, č. 3870/1 o výmere 4132 m2,
zastavaná plocha, č. 3870/2 o výmere 580 m2, ostatná plocha,
vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od
doručenia návrhu zmluvy o vecnom bremene,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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122/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 25 m2 z parcely registra „C“ č.
7051/331 o výmere 780 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre
Tomáša Strassera, trvalým pobytom Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania vjazdu do garáže pri rodinnom dome – novostavbe na p.č. 7051/209 vo
vlastníctve žiadateľa, zo zámkovej dlažby, na vlastné náklady žiadateľa, za
nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o
výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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123/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene zo dňa 30.07.2010,
schválenej uznesením MZ číslo 1869/2010 zo dňa 24. júna 2010, na časť pozemku p.č.
10189/9 o výmere 3310 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno,
za účelom „Výstavby NN káblovej prípojky pre záhradky Harčáš strelnica v k.ú. Komárno
– Harčáš“, v prospech budúceho oprávneného ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B pre vlastníkov záhrad
v mestskej časti Harčáš na p.č. 10165/4, 10165/22, 10165/5, 10165/8,
1065/10,10165/11, 10165/15, 10165/18, 1065/20, 10165/21, 10165/2, na náklady
vlastníkov záhrad, za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene je 30 dní od doručenia návrhu dodatku zmluvy o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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124/2011
uznesenie
na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na časť pozemku parcely registra „C“.č. 140/1 o
výmere 4616 m2, ostatná plocha vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zabezpečenie práva vstupu a zachovanie miesta
uloženej 1,95 m vysokej bronzovej sochy herca Attilu Kaszása v prospech vlastníka
sochy Občianskeho združenia PALATINUS – PALATINUS Polgári Társulás, IČO:
36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno, zaregistrované na
Ministerstva vnútra SR 30. decembra 1999 pod č. VVS/1-900/90-16178, za
nasledovných podmienok:
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o vecnom bremene,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena,
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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125/2011
uznesenie
k návrhu na obsadenie funkcie členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Ing. László Stubendeka o vzdaní sa členstva v dozornej rade
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. zo dňa 11. februára 2011,

B/

schvaľuje
návrh na voľbu členov dozornej rady:
Csaba Cúth
MUDr. Zoltán Benyo.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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126/2011
uznesenie
k návrhu na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Mgr. Zoltána Péka k ukončeniu funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.,

B/

schvaľuje
1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o. (tvorí prílohu uznesenia),
2. návrh na odvolanie Mgr. Zoltána Péka z funkcie konateľa spoločnosti dňom voľby
nového konateľa na základe výsledkov úspešného výberového konania,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť vyhlásenie výberového konania v súlade s bodom B/ tohto uznesenia,
následne zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie výberového
konania.
Termín: do 5. mája 2011
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Uznesenie nebolo podpísané a výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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77/2011
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
- PaedDr. Štefan Bende,
- Mgr. Štefan Bende.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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78/2011
uznesenie
k návrhu programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 31. marca 2011
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Interpelácie a otázky poslancov
Elektronické aukcie
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Návrh na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so
sídlom Špitálska ul. 16, Komárno
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011 – 2013
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
Zabezpečenie turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Správa finančnej komisie
Správa o stave v COM-MÉDIA s.r.o.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.
Rôzne
Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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79/2011
uznesenie
k návrhu na zavedenie elektronickej aukcie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne na všetky
druhy verejného obstarávania nad hodnotou 10 tis. eur bez DPH do 30. apríla 2011.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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80/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011,

B/

schvaľuje
zmenu uznesenia číslo 1734/2010 uznesením číslo 13/2011,
zmenu uznesenia číslo 1850/2010 uznesením číslo 1895/2010, ktoré už je splnené,
zmenu uznesenia číslo 1628/2009 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 1861/2010 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 73/2011 za účelom doplnenia parcely číslo 9382/5,

C/

zrušuje
nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne:
číslo 373/2004 z dôvodu neaktuálnosti,
číslo 463/2007,
číslo 1062/2008-B/6 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1457/2009 z dôsledku prijatia uznesenia číslo 1652/2009,
číslo 1836/2010 B/1 – body 14, 25, 28, 31,33, 63, 68, 80 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1842/2010 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1895/2010 - B/1- body 17, 33, 47, 52, 63 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1902/2010 - stiahnutie žiadosti,
číslo 1904/2010 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1905/2510 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1906/2010 – stiahnutie žiadosti.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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81/2011
uznesenie
k Správe o splnení uznesenia číslo 4/2011
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 01/ÚHK/2011,

B/

ukladá
1. vypracovať a predložiť do mestského zastupiteľstva hodnotiacu správu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012 ,
2. predložiť návrh aktualizácie akčného programu ako prílohy Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012.
Zodpovedný: predseda monitorovacej komisie
Termín: do 30. júna 2011

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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82/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/13 v Komárne pre Andreja Rozbroja,
a manželku Alžbetu Rozbrojovú, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že
v pridelenom byte opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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83/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 14/31 v Komárne pre Evu Bucsekovú,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné
náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na
dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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84/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom
mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 (zoznam tvorí
prílohu uznesenia),

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zverejniť aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 na
úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.
Termín: do 15. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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85/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/1 v Komárne pre Magdalénu Borosovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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86/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/3 v Komárne pre Melindu Nagyovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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87/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/8 v Komárne pre doc. RNDr. Róberta Gyepesa,
PhD., trvale bytom Nové Zámky, zamestnanca Univerzity J. Selyeho, podľa § 4 ods. 2
VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu
určitú, na dobu trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom Univerzita J. Selyeho v
Komárne,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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88/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. gen. Klapku 6/32 v Komárne pre Imre Mayera, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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89/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. generála Klapku 8/43 v Komárne pre Ing. Ladislava Percela,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6
ods. 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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90/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/58 v Komárne pre Margitu Balázsovú,
a manžela Zoltána Balázsa, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme
bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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91/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/66 v Komárne pre Gabriela Petróka,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle §
6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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92/2011
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 § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:
Zuzana Rybanská, trvalým pobytom Komárno,
- nájom bytu Vnútorná okružná 57/47, Komárno
ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podala žiadosť
o odkúpenie nájomného bytu,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6
VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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93/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. generála Klapku 2-8 , súpisné číslo 3900, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. generála Klapku 2-8, súpisné
číslo 3900, Komárno so splatnosťou od 01. apríla 2011 nasledovne:
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
4/18
4/19
4/20
4/21
4/22
6/23
6/24
6/25
6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
8/34
8/35
8/36
8/37
8/38
8/39
8/40
8/41
8/42
8/43
8/44

45,32
74,84
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
74,84
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
44,54
74,84
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
45,11
74,84
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

76,27 €
124,41 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
89,62 €
57,82 €
76,21 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
123,71 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
89,52 €
57,82 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
75,08 €
123,71 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
123,71 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
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B/
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvy o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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94/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno (bývalá budova OSP)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné
číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) so splatnosťou od 1. apríla 2011 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)

B/

Byt č.1,61,66
Byt č. 2
Byt č. 3
Byt č. 4,51,56
Byt č. 5
Byt č. 47
Byt č. 46
Byt č. 48
Byt č. 12,22
Byt č. 13
Byt č. 11,8
Byt č. 10,9
Byt č. 14
Byt č. 15
Byt č. 7
Byt č. 6,16,26,36
Byt č. 52,57,62,67
Byt č. 53,58,63,68
Byt č. 50,49,55,54,60,59,65,64
Byt č. 23
Byt č. 21,18,31,28,41,38
Byt č. 20,19,30,29,40,39
Byt č. 24
Byt č. 25
Byt č. 17,27,37
Byt č. 32
Byt č. 33,43
Byt č. 34
Byt č. 35
Byt č. 42
Byt č. 44
Byt č. 45

1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
2-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.

29,65m2
28,40m2
28,49m2
29,70m2
44,40m2
31,55m2
28,95m2
22,20m2
29,55m2
29,05m2
26,85m2
27,60m2
27,60m2
30,05m2
29,35m2
21,30m2
33,30m2
48,75m2
19,00m2
36,80m2
26,75m2
27,50m2
29,75m2
29,10m2
29,85m2
29,30m2
36,25m2
29,40m2
29,95m2
29,50m2
29,40m2
30,90m2

36,55 eur
35,12 eur
35,14 eur
36,56 eur
52,71 eur
38,72 eur
32,36 eur
28,23 eur
36,52 eur
35,82 eur
33,47 eur
34,33 eur
34,33 eur
36,99 eur
36,13 eur
27,32 eur
40,52 eur
57,64 eur
24,71 eur
44,46 eur
33,11 eur
34,33 eur
36,57 eur
35,74 eur
36,60 eur
36,12 eur
43,64 eur
36,15 eur
36,96 eur
36,18 eur
36,15 eur
40,88 eur

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvu o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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95/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine
Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
Dodatok číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16,
945 01 Komárno (dodatok tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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96/2011
uznesenie
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2011 ako vyrovnaný rozpočet vo výške
20.428.890 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

B/

berie na vedomie
1. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2011 podľa Prílohy číslo 3A,
ktorá je súčasťou tohto uznesenia,
2. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.104.735 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktorú sú súčasťou tohto
uznesenia,
3. návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.247.644 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto
uznesenia,
4. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na roky 2012 a 2013 podľa Prílohy
číslo 3B a 3C, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o viazanie bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2011 tak, aby výdavky bežného rozpočtu k 30.
septembru 2011 nepresiahli 68%.
Termín: priebežne

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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97/2011
uznesenie
K návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo výške 800.000 eur na vyrovnanie
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2011 s tým, že úver
bude splatený do 30. novembra 2011,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
predložiť návrhy úverových zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia za účelom výberu
financujúcej banky.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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98/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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99/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

24

UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 31. MARCA 2011 V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
100/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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101/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300
eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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102/2011
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 dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur.
Termín: do 31. augusta 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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103/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 150,00 eur na podujatie Cez divadlo k dokonalej angličtine,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie Hľadanie spoločných koreňov veľkomoravskej
histórie,
3. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na spomienkové podujatie z príležitosti 100 ročného jubilea
združenia,
4. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 100,00 eur na vydanie knižnej publikácie "A Jókai Egyesület 100 éve",
5. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 800,00 eur na podujatie 48. roč. Jókaiho dni,
6. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 600,00 eur na vznik novej produkcie divadelného súboru GIMISZ,
7. Klub priateľov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie 14. zraz historických vozidiel v Komárne,
8. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 100,00 eur na 4. roč. stretnutia detských čitateľov mesta Komárna
a Komáromu,
9. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 150,00 eur na letný čitateľský tábor v Knižnici Józsefa Szinnyeiho pre deti
mladšieho školského veku,
10. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 660,00 eur na IV. Majstrovské kurzy komornej hudby a operného spevu,
11. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 400,00 eur na činnosť hudobnej skupiny "Barátság",
12. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XIV. Ünnepváró karácsony elıtt",
13. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XII. Ünnepváró húsvét elıtt",
14. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 180,00 eur na výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl v Komárne "Komárno - mesto mladých",
15. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie stavanie mája,
16. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie "Fašiangová slávnosť pre deti",
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17. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 700,00 eur na na vznik novej produkcie Dramatického krúžku Gymnázia Ľ.
J. Šuleka pri MO MS v Komárne,
18. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20,
Komárno – Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom
vo výške 500,00 eur na podujatia z príležitosti 40. výročia vzniku materskej školy,
19. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Nuestra Vuelta" – súťaž študentov stredných škôl
v španielskom jazyku
20. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "Dobré slovo – Jó Szó"
21. Občianske združenie Álmodozók Polgári Társulás, Práce 25, Komárno
vo výške 350,00 eur na komorno-hudobné predstavenie,
22. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 300,00 eur na organizovanie tanečných domov
23. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 200,00 eur na organizovanie hudobno-literárnych večerov,
24. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Vianočný koncert Tria Huga
25. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na organizáciu tanečných domov skupiny Figur Banda
26. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 1000,00 eur na podporu folklórneho festivalu RÉV
27. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás
pre deti
28. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu činnosti klubu
29. Občianske združenie Free Film, Mesačná 10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podporu výroby krátkeho filmu o kostole Sv. Ondreja,
30. Odysea Mysle, CVČ, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na Celoslovenské stretnutie mládeže Odysea Mysle,
31. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na podporu usporiadania spomienkového podujatia z príležitosti
Dňa Sv. Štefana,
32. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 200,00 eur na postavenia bronzovej sochy Mátyása Béla
33. PRO LIBRI, Eötvösova 38, Komárno
vo výške 200,00 eur na podporu podujatia pre najlepších detských čitateľov Knižnice
J. Szinnyeiho,
34. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "II. Lovagi kultúra napja"
35. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "VI. Révkomáromi Íjászverseny"
36. Občianske združenie Istvána Széchenyiho, Pávia 23/41, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Széchenyi István monodráma és emlékest"
37. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu predstavenia "Luxemburg grófja"
38. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu jubilejnej výstavy „125 rokov múzea v Komárne“
39. Pravoslávna cirkevná obec, Palatínova 32, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu vydania Albumu umeleckých pamiatok
pravoslávneho chrámu v Komárne z príležitosti 500 ročného jubilea,
40. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
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vo výške 400,00 eur na uskutočnenie výstavy "Concordia Praha",
41. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu polygrafie galérie v roku 2011,
42. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 100,00 eur na uskutočnenie výstavy Gizely a Lívie Novákovej,
43. Prudentia n.o., Priateľstva 13/28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu série podujatia „Élı belváros“
44. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno,
Jókaiho 34, Komárno
vo výške 400,00 eur na letný detský tábor,
45. Slovenská bonsajová asociácia,
vo výške 2.500,00 eur na podporu 9. národnej výstavy bonsajov v Komárne
46. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvő Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 500,00 eur na 35. ročník celoslovenskej súťaže mladých matematikov
z gymnázií a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
47. Spoločnosť Atelier Társaság, Potočná 28, Komárno
vo výške 600,00 eur na vydanie 2/2011 čísla umeleckého časopisu Atelier,
48. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
vo výške 500,00 eur na umiestnenie sochy Sv. Imricha v areáli SCŠ Marianum,
49. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na oslavy 60. výročia založenia školy,
50. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na divadelné predstavenie SPŠ VISZTA: Husiar Maťko – Ako to
vidia husy,
51. Szentpétery Aranka, Ul. biskupa Királya 23/4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu predstavenia v mesiaci január 2011,
52. Dychový orchester Veselá kapela, Vodná 27/8, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu vydania hudobného CD z príležitosti 25. výročia
pôsobenia,
53. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu 17. ročníka festivalu Borostyán,
54. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu jubilejného koncertu hudobnej skupiny Borostyán,
55. Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 290,00 eur na podporu trojstretnutia Komárno – Budapest - Blansko
56. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 300,00 eur na podujatie "Kaszás Attila Versmondó fesztivál",
57. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 600,00 eur na X. ročník festivalu komárňanských speváckych zborov Vox
Humana,
58. Základná umelecká školy – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, komárno
vo výške 1.000,00 eur na vydanie jubilejnej knihy
59. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Oblastný výbor Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XVI. Komárňanské pedagogické dni",
60. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "VIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor",
61. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia jubilejného 20. ročníka Letnej univerzity,
62. Židovská náboženská obec v Komárne
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vo výške 450,00 eur na podporu dní Židovskej kultúry „220 éves a Komáromi Zsidó
Hitközség“
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 6/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Bartanusz Štefan, Komárno
2. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
3. Kolégium J. Harsányiho, n.f. – Harsányi J. Szakkollégium, n.o., Hradná ul. 21,
Komárno
4. Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 12, Komárno
5. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
6. Komárňanský občiansky klub - Komáromi Polgári Klub, Meštianska 10/29, Komárno
7. MÁK, Jókaiho 14, Komárno
8. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno
9. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak
10. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Elektrárenská
2, Komárno

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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104/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

A. Marton Gyula, Tornaľa
na výstavu „Gömörország egy család alkotásaiban“
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov „Buenos días Madrid – Buenos días Komárno“,
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov gymnázia a Gymnasium Waldkraiburg,
Klub športového potápania Poseidon Komárno
na výcvik detí, mládeže a dospelých v potápaní,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie filmového klubu,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie športové stretnutie detí a mládeže,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na airsoftový turnaj,
Občianske združenie Concordia Chorus – Concordia Chorus Polgári Társulás,
Hradná 1, Komárno
na účasť speváckeho zboru Concordia na Medzinárodnej speváckej súťaži v Krakove
Občianske združenie Csavar, Športová 406, Chotín
na nepravidelná hodiny literatúry: László Tóth – „Jöttünk külhonból mind a ketten“
Občianske združenie Figur Polgári Társulás,
na netradičné hodiny hudobnej výchovy s folklórnou skupinou Figur Banda,
Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
na prírodno – vlastivedný a umelecký tábor,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, Jókaiho
34, Komárno
na letný anglického mládežníckeho tábora,
Základná umelecká škola – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
na vyhotovenie jubilejnej plakety,
Zbor bratskej jednoty Baptistov, Komárno
na zborový tábor „Viera, ktorá spája“.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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105/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na
rok 2011 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 číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a
šport v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
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.

BOX CLUB BAŠTA KOMÁRNO
Box club Dunaj Rom Komárno
Capoeira Komárno
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Delta klub Komárno
Dievčenský volejbalový klub Komárno
Kajak & Kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Klub previs
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno
Komárňanský šachový club
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno
Športovostrelecký klub Royal Komárno
Športový biliardový klub WEST BC Komárno
Športový klub boxu Spartak
Telovýchovná jednota "Femina" Komárno
Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná jednota SPŠ Komárno
Telovýchovná jednota Step Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno

1.200,00
850,00
500,00
600,00
3.000,00
5.200,00
15.000,00
900,00
73.500,00
450,00
10.000,00
500,00
1.900,00
51.710,00
500,00
1.250,00
600,00
3.400,00
150,00
2.300,00
550,00
3.000,00
1.250,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00

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

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

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Futbalový klub FK Activ Komárno
2. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
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3. Power klub Urban Komárno
4. Slovenská federácia Kempo
5. Slovenská federácia silných mužov - Herkules Slovakia
6. Steting, n.o.
7. Telovýchovná jednota Pokrok Komárno
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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106/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2011 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 2011 z
rozpočtu mesta podľa VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení
neskorších predpisov nasledovne:
1. Capoeira Komárno, Vodná 25/1, Komárno,
vo výške 400,00 eur na usporiadanie Majstrovstiev Európy v Capoeira a sociálnu
pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti v dňoch 4. – 6. februára 2011,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
vo výške 500,00 eur na usporiadanie VII. ročníka basketbalového turnaja – Memoriál
Eduarda Šeba v dňoch 15. – 16. novembra 2011,
3. Kajak & kanoe klub Komárno, Župná 18, Komárno
vo výške 1.000,00 eur na usporiadanie 53. ročníka Veľkej ceny Komárna v mesiaci
jún 2011,
4. Karate club ABC car Komárno, Košická 3/3, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie Slovenského pohára mládeže dňa 12. marca
2011,
5. Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno, Budovateľská 28/16, Komárno
vo výške 300,00 eur na usporiadanie Národných pretekov rýchlostných motorových
člnov v roku 2011,
6. Komárňanský šachový club Komárno, Baštová 13, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie 22. ročníka Memoriálu Andreja Ančina dňa 4.
júna 2011,
7. Klub športového potápania POSEIDON Komárno, Nová osada 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na prezentáciu s možnosťou vyskúšania potápania pre žiakov
základných škôl,
8. Pro Basket Com, n.o., Csokonaiho 111/5, Komárno
vo výške 500,00 eur na usporiadanie Medzinárodného turnaja juniorov v basketbale
v roku 2011,
9. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie Družobného stretnutia Štefana Baráka,
10. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie atletických pretekov „Klapka György kupa“,
11. Športový klub boxu Spartak Komárno,
vo výške 800,00 eur na usporiadanie Veľkej ceny Slovenska mládeže v boxe
v dňoch 28. apríla – 1. mája 2011,
12. Športovostrelecký klub Royal Komárno, Pohraničná 5, Komárno
vo výške 1.350,00 eur na:
- účasť na Majstrovstvách Európy vo Fínsku,
- usporiadanie 16. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár generála
Klapku“,
- usporiadanie 13. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár Kapitána
Lajosa“,
- usporiadanie streleckej súťaže mestských policajtov o „Pohár primátora“,
13. Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
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vo výške 900,00 eur na:
- usporiadanie mini-futbalového turnaja počas obecného dňa v mesiaci jún 2011,
- usporiadanie medzinárodného halového turnaja v mesiaci december 2011,
- usporiadanie 7. ročníka turnaja „Pohár Novej Stráže“ v mesiaci júl 2011,
14. Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná 22, Komárno
vo výške 1.200,00 eur na usporiadanie 9. ročníka "Memoriálu Kúr Gejzu".
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 5/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
2. Slovenská federácia Kempo

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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107/2011
uznesenie
k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu mesta v roku 2011 pre
Základnú umeleckú školu – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
a
Imricha Oláha

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Komárne.
Termín: 26. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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108/2011
uznesenie
k zabezpečeniu turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. vypracovať správu o zabezpečení turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
a o propagácii mesta (webová stránka, TIK, elektronické terminály, informačné
materiály, účasť na výstavách),
2. vypracovať koncepciu turisticko-informačných služieb,
3. vypracovať alternatívne návrhy umiestnenia a prevádzkovania verejných toaliet v centre
mesta.
Termín: do 30. júna 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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109/2011
uznesenie
na určenie minimálnej ročnej sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia
reklamných zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
minimálne ročné sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení podľa prílohy k uzneseniu za nasledovnej podmienky:
- uvedené sadzby sú platné na rok 2011,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
postupovať pri uzatváraní zmlúv o nájme pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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110/2011
uznesenie
k žiadosti o kúpy ponúknutého bytového domu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
odkúpenie bytového domu so súpisným číslom 2113, vedeného na LV 10175 na pozemkoch,
parcely registra „C“ č. 8606/1, 2, 4, 5, 6 nachádzajúce sa v Komárne na Strednej ulici. (Letecké
pole) od KOMBIT Komárno s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36840548,
zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, odd. Sro, Vložka číslo 48156/B, v zastúpení Ing.
Adamom Hajdum, zakladajúcim spoločníkom Kombit Komárno s.r.o, trvalým pobytom Trnavská
48/164, 851 01 Bratislava.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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111/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 28 m2 z parcely registra „C“ č.
5321/1 o výmere 5805 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,
pre Mário Csente, podnikateľ s obchodným menom Mário Csente, IČO: 34259562, so
sídlom Družstevná ulica 8, 945 01 Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania samostatnej prístupovej komunikácie k jestvujúcej administratívnej budove
so s.č. 1177 na parcele registra „C“ č. 4334/2, vedenej na LV 10407 vo vlastníctve
žiadateľa, vybudované na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení doby výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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112/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

neschvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičku pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2474/3
o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 – 320/2010 zo dňa
23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere 1006 m2, ostatná plocha, vedenej
na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka Csalava, podnikateľa obchodným menom
František Csalava – GARDENIA, IČO: 35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad
3350, 945 01 Komárno z dôvodu, že žiadateľ mieni pozemok užívať trvale na
podnikateľský účel.

B/

konštatuje, že
pozemok sa nachádza tesne vedľa budovy vo vlastníctve žiadateľa a nie je predpoklad
využívania pozemku na iné účely a v prípade prenájmu alebo predaja pozemku inému
záujemcovi by bolo potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka budovy,
kvetinárstva so s.č. 3350 na p.č. 2474/1 a pozemku p.č. 2474/1, vedených na LV 9273
(žiadateľa)

C/

schvaľuje
1. v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku, novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 2474/3 o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672 – 320/2010 zo dňa 23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere
1006 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka
Csalavu, podnikateľa obchodným menom František Csalava – GARDENIA, IČO:
35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad 3350, 945 01 Komárno, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 11,47 eur/m2/rok spolu
217,93 eur/rok.
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer prenájmu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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113/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 500 m2, z parcely reg. „C“ č.
1219 o výmere 895 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom
oplotenia pozemku k bytovému domu na parcele reg. „C“. č. 1218 pre:
- Segečovú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno, rodenú Kokajovú,
- Gérikovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno, rodenú Gérikovú,
- Dávid Anikó, trvalým pobytom Komárno,
- Čiernikovú Beátu, trvalým pobytom Komárno a pre Čiernikovú Evu, trvalým pobytom
Komárno a pre Čiernikovú Andreu, trvalým pobytom Nová Stráž,
- Mgr. Gundovú Kláru, trvalým pobytom Komárno,
- ASSIZE s.r.o., sídlom Považská 1/6, 945 01 Komárno, IČO: 44652437,
- Mgr. Lukácsa Rolanda, trvalým pobytom Šamorín, a pre Lukácsa Petra, trvalým
pobytom Bratislava-Rača,
- Némethovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Bielikovú Magdalénu, trvalým pobytom Komárno,
- Vovčokovú Hedvigu, trvalým pobytom Komárno,
- Gergelya Petra, trvalým pobytom Komárno,
- Obložinského Petra, trvalým pobytom Marcelová,
- Hegedős Margit, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Milana, trvalým pobytom Komárno,
- Korai Zoltána, trvalým pobytom Komárno,
- Pernickú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno,
- Mgr. Koraiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Šajtošovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Daniela, trvalým pobytom Komárno,
za nasledovných podmienok:
- zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov s možnosťou jednostrannej
výpovede zo strany Mesta Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaviažu, že po skončení výpožičky pozemok dajú do pôvodného
stavu na vlastné náklady,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaväzujú, že vypožičaný pozemok oplotia provizórnym oplotením
z prehľadnej sieťoviny bez betónových základov,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky odovzdá
bezplatne do vlastníctva mesta,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o výpožičke,
B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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114/2011
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1304//A/2009 zo dňa 26. marca
2009 uznesenia nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 143 m2 z parcely registra
„C“.č.1103/1 o výmere 6986 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
pre účely vybudovania parkoviska“, pre in-Elis SK, s. r. o., IČO: 36621684, so sídIom
Nábrežie Dukelských hrdinov č. 3, 977 01 Brezno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8742/S, na dobu
určitú do 30. júna 2011, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ na vlastné náklady vybuduje parkovisko pre 4 vozidlá kolmým
prístupom z miestnej komunikácie a parkovacie miesta budú umiestnené šikmo
k miestnej komunikácii, bližšie k čelnej fasáde objektu vo vlastníctve žiadateľa podľa
priloženého situačného náčrtu – Alternatíva č.2, odsúhlaseného ODI Komárno,
vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky odovzdá vybudovanú investíciu bezplatne
do majetku mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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115/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na častiach pozemkov parcely
registra „C“, parcely registra „C“ č. 3117/1 o výmere 9246 záhrada a parcely registra „C“
č. 3118 o výmere 677 zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú Komárno
v prospech budúceho oprávneného, Vodohospodárska výstavba, š.p., IČO: 00156752,
so sídlom Karloveská č.2, 842 04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, vložka číslo: 32/B, za účelom vybudovania
odvodňovacieho dréna medzi šachtami Š.39 až Š41c v dĺžke 73,85 m a rekonštrukciu
dréna medzi šachtami Š41c až Š41b v dĺžke 16,76 m, zo železobetónových rúr DN 800.
Ochranné pásmo je 2,5 m na obidve strany, ktorý zabezpečuje odvádzanie zvýšených
vodných stavov na Alžbetinom ostrove, na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných
podmienok:
-

B/

zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po
upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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116/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi zmrzlinového stánku na pozemku, ktorý tvorí predmet nájmu od
roku 1992 a od uvedenej doby prevádzkujú zmrzlinový stánok na základe opakovaných
nájomných zmlúv a za prenajatý pozemok uhrádzajú nájomné pravidelne,

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 zámer uzatvorenia zmluvy o nájme časti pozemku
o výmere 18 m2 z parcely registra „C“.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatné plochy,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely prevádzkovania zmrzlinového stánku
na Ulici gen. Klapku v Komárne, pre Vojtecha Szabóa, a manželku Gabrielu
Szabóovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 7,81 eur/m2/rok spolu
140,58 eur/rok,

za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ toho uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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117/2011
uznesenie
k žiadosti o odpredaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadaný pozemok je oplotený a užívajú ako súčasť pozemkov vo svojom vlastníctve a
kúpou predmetného pozemku by sa vyrovnala línia pozemkov s pozemkami v ich
vlastníctve,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely
registra „C“ č. 7360/3 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým
plánom č. 22708758 - 38/2010 zo dňa 26.08.2010 z pred ZMVM parcely č. 2787/5
o výmere 247 m2, orná pôda, vedenej na LV 1, v k.ú. Komárno pre MUDr. Miroslava
Novotného, trvalým pobytom Komárno, s vecným bremenom, nakoľko na pozemku
sa nachádza kanalizácia DN 1800 mm,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške ceny stanovenej podľa BDÚ, t. j. 70,50 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer predaja v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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118/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadateľ je vlastníkom rodinného domu so s.č. 2402 na parcele registra „C“ č. 9676/4,
pozemku parcely registra „C“ č. 9676/4 a pozemku parcely registra „C“ č. 9676/3,
vedených na LV 5577 (pozemok pod rodinným domom a dvor). Pozemok parcely
registra „C“ 9677/3 o výmere 647 m2, je pridomová záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14
m2, zastavaná plocha slúži ako vstupná časť do domu, vedených na LV 6434 v k.ú.
Komárno, ktoré Róbert Trifunovič zdedil po neb. matke, ktorá pozemky prenajímala od
1.1.1999 až do jej smrti v roku 2005. Od tej doby žiadateľ predmetné pozemky užíva na
základe Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 31.08. 2005 pod č. 19119/8875/OSM/2005.
Zmluva o nájme bola uzatvorená z dôvodu, že nájomca pre nedostatok finančných
prostriedkov nemohol ani v súčasnosti nemôže odkúpiť predmetné pozemky,

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 zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku p.č.
9677/3 o výmere 647 m2, záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14 m2, zastavaná plocha,
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Róberta Trifunoviča, trvalým pobytom
Nová Osada, Komárno, pridomovú záhradu, ktorý sa nachádza vedľa rodinného
domu, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 10% z ceny podľa BDÚ je 3,48 eur/m2/rok spolu 2.300,28 eur/rok,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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119/2011
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
pozemok, ktorý je predmetom kúpy sa nachádza pred záhradou v ich vlastníctve a slúži
výlučne na zabezpečenie vstupu do ich záhrady, iné využitie pozemku neprichádza do
úvahy,

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, zámer predaja pozemku parcely
registra „C“ č. 3481/2 o výmere 121 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno, pre Štefana Sovinského, trvalým pobytom Komárno a Vladimíra
Sovinského, trvalým pobytom Veľký Meder, každý v podiele po ½ k celku,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 45,20 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1.

zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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120/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časti pozemkov, vedených
na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, za účelom vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky
na parcele registra „C“ č. 1728/1 o výmere 934 m2, zastavaná plocha a na parcele
registra „C“ č. 1730/27 o výmere 1 433 m2, zastavaná plocha k investičnej činnosti
„Záhradná chata“ na parcele registra „C“ č. 1728/31,32,33 v k.ú. Nová Stráž vo
vlastníctve žiadateľa, pre Denisu Rigóovú, trvalým pobytom Komárno, na vlastné
náklady investora, za nasledovných podmienok:
-

B/

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 bezplatne, po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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121/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v rozsahu vyznačenom geometrickom pláne č.
35974672-265/2010 zo dňa 17.12.2010, na zabezpečenie práva vstupu na pozemky
v prípade údržby a opravy uložených inžinierskych sieti v prospech vlastníka
inžinierskych sietí Univerzity J. Selyeho, IČO: 37961632, so sídlom Bratislavská cesta
3322, 945 01 Komárno, na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno nasledovne:
-

-

B/

na parcely reg. „C“ č. 3867/1 o výmere 2695 m2, zastavaná plocha, č. 3867/2
o výmere 1748 m2, zastavaná plocha, č. 3868 o výmere 1653 m2, ostatná plocha, č.
3869/1 o výmere 1562 m2, zastavaná plocha, č. 3870/1 o výmere 4132 m2,
zastavaná plocha, č. 3870/2 o výmere 580 m2, ostatná plocha,
vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od
doručenia návrhu zmluvy o vecnom bremene,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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122/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 25 m2 z parcely registra „C“ č.
7051/331 o výmere 780 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre
Tomáša Strassera, trvalým pobytom Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania vjazdu do garáže pri rodinnom dome – novostavbe na p.č. 7051/209 vo
vlastníctve žiadateľa, zo zámkovej dlažby, na vlastné náklady žiadateľa, za
nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o
výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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123/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene zo dňa 30.07.2010,
schválenej uznesením MZ číslo 1869/2010 zo dňa 24. júna 2010, na časť pozemku p.č.
10189/9 o výmere 3310 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno,
za účelom „Výstavby NN káblovej prípojky pre záhradky Harčáš strelnica v k.ú. Komárno
– Harčáš“, v prospech budúceho oprávneného ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B pre vlastníkov záhrad
v mestskej časti Harčáš na p.č. 10165/4, 10165/22, 10165/5, 10165/8,
1065/10,10165/11, 10165/15, 10165/18, 1065/20, 10165/21, 10165/2, na náklady
vlastníkov záhrad, za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene je 30 dní od doručenia návrhu dodatku zmluvy o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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124/2011
uznesenie
na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na časť pozemku parcely registra „C“.č. 140/1 o
výmere 4616 m2, ostatná plocha vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zabezpečenie práva vstupu a zachovanie miesta
uloženej 1,95 m vysokej bronzovej sochy herca Attilu Kaszása v prospech vlastníka
sochy Občianskeho združenia PALATINUS – PALATINUS Polgári Társulás, IČO:
36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno, zaregistrované na
Ministerstva vnútra SR 30. decembra 1999 pod č. VVS/1-900/90-16178, za
nasledovných podmienok:
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o vecnom bremene,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena,
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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125/2011
uznesenie
k návrhu na obsadenie funkcie členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Ing. László Stubendeka o vzdaní sa členstva v dozornej rade
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. zo dňa 11. februára 2011,

B/

schvaľuje
návrh na voľbu členov dozornej rady:
Csaba Cúth
MUDr. Zoltán Benyo.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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126/2011
uznesenie
k návrhu na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Mgr. Zoltána Péka k ukončeniu funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.,

B/

schvaľuje
1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o. (tvorí prílohu uznesenia),
2. návrh na odvolanie Mgr. Zoltána Péka z funkcie konateľa spoločnosti dňom voľby
nového konateľa na základe výsledkov úspešného výberového konania,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť vyhlásenie výberového konania v súlade s bodom B/ tohto uznesenia,
následne zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie výberového
konania.
Termín: do 5. mája 2011
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Uznesenie nebolo podpísané a výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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77/2011
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
- PaedDr. Štefan Bende,
- Mgr. Štefan Bende.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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78/2011
uznesenie
k návrhu programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 31. marca 2011
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Interpelácie a otázky poslancov
Elektronické aukcie
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Návrh na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so
sídlom Špitálska ul. 16, Komárno
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011 – 2013
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
Zabezpečenie turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Správa finančnej komisie
Správa o stave v COM-MÉDIA s.r.o.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.
Rôzne
Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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79/2011
uznesenie
k návrhu na zavedenie elektronickej aukcie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne na všetky
druhy verejného obstarávania nad hodnotou 10 tis. eur bez DPH do 30. apríla 2011.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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80/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 24.
marca 2011,

B/

schvaľuje
zmenu uznesenia číslo 1734/2010 uznesením číslo 13/2011,
zmenu uznesenia číslo 1850/2010 uznesením číslo 1895/2010, ktoré už je splnené,
zmenu uznesenia číslo 1628/2009 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 1861/2010 za účelom zmeny termínu plnenia,
zmenu uznesenia číslo 73/2011 za účelom doplnenia parcely číslo 9382/5,

C/

zrušuje
nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne:
číslo 373/2004 z dôvodu neaktuálnosti,
číslo 463/2007,
číslo 1062/2008-B/6 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1457/2009 z dôsledku prijatia uznesenia číslo 1652/2009,
číslo 1836/2010 B/1 – body 14, 25, 28, 31,33, 63, 68, 80 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1842/2010 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
číslo 1895/2010 - B/1- body 17, 33, 47, 52, 63 (pridelenie bytov v „Harčáš“),
číslo 1902/2010 - stiahnutie žiadosti,
číslo 1904/2010 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1905/2510 – stiahnutie žiadosti,
číslo 1906/2010 – stiahnutie žiadosti.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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81/2011
uznesenie
k Správe o splnení uznesenia číslo 4/2011
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 01/ÚHK/2011,

B/

ukladá
1. vypracovať a predložiť do mestského zastupiteľstva hodnotiacu správu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012 ,
2. predložiť návrh aktualizácie akčného programu ako prílohy Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2006 – 2012.
Zodpovedný: predseda monitorovacej komisie
Termín: do 30. júna 2011

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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82/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/13 v Komárne pre Andreja Rozbroja,
a manželku Alžbetu Rozbrojovú, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že
v pridelenom byte opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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83/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 14/31 v Komárne pre Evu Bucsekovú,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné
náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN číslo 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na
dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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84/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom
mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 (zoznam tvorí
prílohu uznesenia),

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zverejniť aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2011 na
úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.
Termín: do 15. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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85/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/1 v Komárne pre Magdalénu Borosovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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86/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/3 v Komárne pre Melindu Nagyovú, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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87/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. slobody 5/8 v Komárne pre doc. RNDr. Róberta Gyepesa,
PhD., trvale bytom Nové Zámky, zamestnanca Univerzity J. Selyeho, podľa § 4 ods. 2
VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu
určitú, na dobu trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom Univerzita J. Selyeho v
Komárne,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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88/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. gen. Klapku 6/32 v Komárne pre Imre Mayera, trvalým
pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4
VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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89/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. generála Klapku 8/43 v Komárne pre Ing. Ladislava Percela,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6
ods. 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, na dobu určitú 3 roky,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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90/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/58 v Komárne pre Margitu Balázsovú,
a manžela Zoltána Balázsa, obaja trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme
bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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91/2011
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/66 v Komárne pre Gabriela Petróka,
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle §
6 ods. 3 a 4 VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

15

UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 31. MARCA 2011 V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
92/2011
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 § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:
Zuzana Rybanská, trvalým pobytom Komárno,
- nájom bytu Vnútorná okružná 57/47, Komárno
ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podala žiadosť
o odkúpenie nájomného bytu,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6
VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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93/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. generála Klapku 2-8 , súpisné číslo 3900, Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. generála Klapku 2-8, súpisné
číslo 3900, Komárno so splatnosťou od 01. apríla 2011 nasledovne:
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku
Ul. gen. Klapku

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
4/18
4/19
4/20
4/21
4/22
6/23
6/24
6/25
6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
8/34
8/35
8/36
8/37
8/38
8/39
8/40
8/41
8/42
8/43
8/44

45,32
74,84
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
53,54
33,64
45,11
74,84
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
53,54
33,64
44,54
44,54
74,84
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
44,54
33,64
53,54
45,11
74,84
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
45,11
33,64
53,54
17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

76,27 €
124,41 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
89,62 €
57,82 €
76,21 €
89,52 €
57,62 €
76,21 €
123,71 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
89,52 €
57,82 €
75,08 €
89,52 €
57,62 €
75,08 €
75,08 €
123,71 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
75,08 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
123,71 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
76,21 €
57,82 €
89,52 €
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B/
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvy o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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94/2011
uznesenie
k návrhu na stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome
na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno (bývalá budova OSP)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné
číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) so splatnosťou od 1. apríla 2011 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)

B/

Byt č.1,61,66
Byt č. 2
Byt č. 3
Byt č. 4,51,56
Byt č. 5
Byt č. 47
Byt č. 46
Byt č. 48
Byt č. 12,22
Byt č. 13
Byt č. 11,8
Byt č. 10,9
Byt č. 14
Byt č. 15
Byt č. 7
Byt č. 6,16,26,36
Byt č. 52,57,62,67
Byt č. 53,58,63,68
Byt č. 50,49,55,54,60,59,65,64
Byt č. 23
Byt č. 21,18,31,28,41,38
Byt č. 20,19,30,29,40,39
Byt č. 24
Byt č. 25
Byt č. 17,27,37
Byt č. 32
Byt č. 33,43
Byt č. 34
Byt č. 35
Byt č. 42
Byt č. 44
Byt č. 45

1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
2-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
1-izb.s podlah.pl.
1-izb.s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
2-izb. s podlah.pl.
Garsónka
Garsónka
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.
1-izb. s podlah.pl.

29,65m2
28,40m2
28,49m2
29,70m2
44,40m2
31,55m2
28,95m2
22,20m2
29,55m2
29,05m2
26,85m2
27,60m2
27,60m2
30,05m2
29,35m2
21,30m2
33,30m2
48,75m2
19,00m2
36,80m2
26,75m2
27,50m2
29,75m2
29,10m2
29,85m2
29,30m2
36,25m2
29,40m2
29,95m2
29,50m2
29,40m2
30,90m2

36,55 eur
35,12 eur
35,14 eur
36,56 eur
52,71 eur
38,72 eur
32,36 eur
28,23 eur
36,52 eur
35,82 eur
33,47 eur
34,33 eur
34,33 eur
36,99 eur
36,13 eur
27,32 eur
40,52 eur
57,64 eur
24,71 eur
44,46 eur
33,11 eur
34,33 eur
36,57 eur
35,74 eur
36,60 eur
36,12 eur
43,64 eur
36,15 eur
36,96 eur
36,18 eur
36,15 eur
40,88 eur

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvu o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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95/2011
uznesenie
k návrhu na schválenie Dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine
Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
Dodatok číslo 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16,
945 01 Komárno (dodatok tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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96/2011
uznesenie
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2011 ako vyrovnaný rozpočet vo výške
20.428.890 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

B/

berie na vedomie
1. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2011 podľa Prílohy číslo 3A,
ktorá je súčasťou tohto uznesenia,
2. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.104.735 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktorú sú súčasťou tohto
uznesenia,
3. návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 18.247.644 eur podľa Prílohy číslo 1 a 2, ktoré sú súčasťou tohto
uznesenia,
4. zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na roky 2012 a 2013 podľa Prílohy
číslo 3B a 3C, ktoré sú súčasťou tohto uznesenia,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
o viazanie bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2011 tak, aby výdavky bežného rozpočtu k 30.
septembru 2011 nepresiahli 68%.
Termín: priebežne

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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97/2011
uznesenie
K návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo výške 800.000 eur na vyrovnanie
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2011 s tým, že úver
bude splatený do 30. novembra 2011,

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
predložiť návrhy úverových zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia za účelom výberu
financujúcej banky.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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98/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, Námestie Kossútha 3,
945 01 Komárno, IČO: 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej
faktúry vo výške 630,69 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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99/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 17335655 na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr
v celkovej výške 200 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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100/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO: 00641332040, na autobusovú prepravu účastníkov rekondičnozdravotného a rehabilitačného pobytu do Nimnice na základe konkrétnej faktúry vo
výške 425 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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101/2011
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 číslo 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300
eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotnícke účely pre:
Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15,
945 01 Komárno, IČO: 34073400, na program Oreach – vendég 2011 vo výške 300 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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102/2011
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 dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna
na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov, so
sídlom 945 01 Komárno, Ul. Komenského 14/6, IČO: 36098345 na autobusovú prepravu
účastníkov na rehabilitačný pobyt v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline na
základe konkrétnej faktúry vo výške 495 eur.
Termín: do 31. augusta 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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103/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 150,00 eur na podujatie Cez divadlo k dokonalej angličtine,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie Hľadanie spoločných koreňov veľkomoravskej
histórie,
3. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na spomienkové podujatie z príležitosti 100 ročného jubilea
združenia,
4. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közmővelıdési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 100,00 eur na vydanie knižnej publikácie "A Jókai Egyesület 100 éve",
5. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 800,00 eur na podujatie 48. roč. Jókaiho dni,
6. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 600,00 eur na vznik novej produkcie divadelného súboru GIMISZ,
7. Klub priateľov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie 14. zraz historických vozidiel v Komárne,
8. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 100,00 eur na 4. roč. stretnutia detských čitateľov mesta Komárna
a Komáromu,
9. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom,
Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 150,00 eur na letný čitateľský tábor v Knižnici Józsefa Szinnyeiho pre deti
mladšieho školského veku,
10. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 660,00 eur na IV. Majstrovské kurzy komornej hudby a operného spevu,
11. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 400,00 eur na činnosť hudobnej skupiny "Barátság",
12. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XIV. Ünnepváró karácsony elıtt",
13. Letné tanečné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XII. Ünnepváró húsvét elıtt",
14. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 180,00 eur na výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl v Komárne "Komárno - mesto mladých",
15. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie stavanie mája,
16. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie "Fašiangová slávnosť pre deti",
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17. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 700,00 eur na na vznik novej produkcie Dramatického krúžku Gymnázia Ľ.
J. Šuleka pri MO MS v Komárne,
18. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20,
Komárno – Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom
vo výške 500,00 eur na podujatia z príležitosti 40. výročia vzniku materskej školy,
19. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Nuestra Vuelta" – súťaž študentov stredných škôl
v španielskom jazyku
20. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "Dobré slovo – Jó Szó"
21. Občianske združenie Álmodozók Polgári Társulás, Práce 25, Komárno
vo výške 350,00 eur na komorno-hudobné predstavenie,
22. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 300,00 eur na organizovanie tanečných domov
23. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvorie Európy 38,
Komárno
vo výške 200,00 eur na organizovanie hudobno-literárnych večerov,
24. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Vianočný koncert Tria Huga
25. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružnícka 1375/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na organizáciu tanečných domov skupiny Figur Banda
26. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 1000,00 eur na podporu folklórneho festivalu RÉV
27. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás
pre deti
28. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu činnosti klubu
29. Občianske združenie Free Film, Mesačná 10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podporu výroby krátkeho filmu o kostole Sv. Ondreja,
30. Odysea Mysle, CVČ, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na Celoslovenské stretnutie mládeže Odysea Mysle,
31. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na podporu usporiadania spomienkového podujatia z príležitosti
Dňa Sv. Štefana,
32. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 200,00 eur na postavenia bronzovej sochy Mátyása Béla
33. PRO LIBRI, Eötvösova 38, Komárno
vo výške 200,00 eur na podporu podujatia pre najlepších detských čitateľov Knižnice
J. Szinnyeiho,
34. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "II. Lovagi kultúra napja"
35. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "VI. Révkomáromi Íjászverseny"
36. Občianske združenie Istvána Széchenyiho, Pávia 23/41, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie "Széchenyi István monodráma és emlékest"
37. Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu predstavenia "Luxemburg grófja"
38. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu jubilejnej výstavy „125 rokov múzea v Komárne“
39. Pravoslávna cirkevná obec, Palatínova 32, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu vydania Albumu umeleckých pamiatok
pravoslávneho chrámu v Komárne z príležitosti 500 ročného jubilea,
40. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
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vo výške 400,00 eur na uskutočnenie výstavy "Concordia Praha",
41. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu polygrafie galérie v roku 2011,
42. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 100,00 eur na uskutočnenie výstavy Gizely a Lívie Novákovej,
43. Prudentia n.o., Priateľstva 13/28, Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu série podujatia „Élı belváros“
44. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno,
Jókaiho 34, Komárno
vo výške 400,00 eur na letný detský tábor,
45. Slovenská bonsajová asociácia,
vo výške 2.500,00 eur na podporu 9. národnej výstavy bonsajov v Komárne
46. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvő Iskolaközpont,
Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 500,00 eur na 35. ročník celoslovenskej súťaže mladých matematikov
z gymnázií a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
47. Spoločnosť Atelier Társaság, Potočná 28, Komárno
vo výške 600,00 eur na vydanie 2/2011 čísla umeleckého časopisu Atelier,
48. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
vo výške 500,00 eur na umiestnenie sochy Sv. Imricha v areáli SCŠ Marianum,
49. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na oslavy 60. výročia založenia školy,
50. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petıfiho ul. 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na divadelné predstavenie SPŠ VISZTA: Husiar Maťko – Ako to
vidia husy,
51. Szentpétery Aranka, Ul. biskupa Királya 23/4, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu predstavenia v mesiaci január 2011,
52. Dychový orchester Veselá kapela, Vodná 27/8, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu vydania hudobného CD z príležitosti 25. výročia
pôsobenia,
53. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 600,00 eur na podporu 17. ročníka festivalu Borostyán,
54. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu jubilejného koncertu hudobnej skupiny Borostyán,
55. Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 290,00 eur na podporu trojstretnutia Komárno – Budapest - Blansko
56. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 300,00 eur na podujatie "Kaszás Attila Versmondó fesztivál",
57. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno –
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Komárom
vo výške 600,00 eur na X. ročník festivalu komárňanských speváckych zborov Vox
Humana,
58. Základná umelecká školy – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, komárno
vo výške 1.000,00 eur na vydanie jubilejnej knihy
59. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Oblastný výbor Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie "XVI. Komárňanské pedagogické dni",
60. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie "VIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor",
61. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagogické
centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia jubilejného 20. ročníka Letnej univerzity,
62. Židovská náboženská obec v Komárne
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vo výške 450,00 eur na podporu dní Židovskej kultúry „220 éves a Komáromi Zsidó
Hitközség“
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 6/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Bartanusz Štefan, Komárno
2. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
3. Kolégium J. Harsányiho, n.f. – Harsányi J. Szakkollégium, n.o., Hradná ul. 21,
Komárno
4. Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 12, Komárno
5. Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
6. Komárňanský občiansky klub - Komáromi Polgári Klub, Meštianska 10/29, Komárno
7. MÁK, Jókaiho 14, Komárno
8. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno
9. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak
10. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Elektrárenská
2, Komárno

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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104/2011
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

A. Marton Gyula, Tornaľa
na výstavu „Gömörország egy család alkotásaiban“
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov „Buenos días Madrid – Buenos días Komárno“,
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul. 10, Komárno
na výmenný pobyt študentov gymnázia a Gymnasium Waldkraiburg,
Klub športového potápania Poseidon Komárno
na výcvik detí, mládeže a dospelých v potápaní,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie filmového klubu,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na založenie športové stretnutie detí a mládeže,
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
na airsoftový turnaj,
Občianske združenie Concordia Chorus – Concordia Chorus Polgári Társulás,
Hradná 1, Komárno
na účasť speváckeho zboru Concordia na Medzinárodnej speváckej súťaži v Krakove
Občianske združenie Csavar, Športová 406, Chotín
na nepravidelná hodiny literatúry: László Tóth – „Jöttünk külhonból mind a ketten“
Občianske združenie Figur Polgári Társulás,
na netradičné hodiny hudobnej výchovy s folklórnou skupinou Figur Banda,
Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
na prírodno – vlastivedný a umelecký tábor,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, Jókaiho
34, Komárno
na letný anglického mládežníckeho tábora,
Základná umelecká škola – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
na vyhotovenie jubilejnej plakety,
Zbor bratskej jednoty Baptistov, Komárno
na zborový tábor „Viera, ktorá spája“.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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105/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na
rok 2011 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 číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a
šport v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.
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.

BOX CLUB BAŠTA KOMÁRNO
Box club Dunaj Rom Komárno
Capoeira Komárno
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Delta klub Komárno
Dievčenský volejbalový klub Komárno
Kajak & Kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Klub previs
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno
Komárňanský šachový club
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno
Športovostrelecký klub Royal Komárno
Športový biliardový klub WEST BC Komárno
Športový klub boxu Spartak
Telovýchovná jednota "Femina" Komárno
Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná jednota SPŠ Komárno
Telovýchovná jednota Step Komárno
Tenisový klub Spartak Komárno
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno

1.200,00
850,00
500,00
600,00
3.000,00
5.200,00
15.000,00
900,00
73.500,00
450,00
10.000,00
500,00
1.900,00
51.710,00
500,00
1.250,00
600,00
3.400,00
150,00
2.300,00
550,00
3.000,00
1.250,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00

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

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

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Futbalový klub FK Activ Komárno
2. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
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3. Power klub Urban Komárno
4. Slovenská federácia Kempo
5. Slovenská federácia silných mužov - Herkules Slovakia
6. Steting, n.o.
7. Telovýchovná jednota Pokrok Komárno
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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106/2011
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2011 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 2011 z
rozpočtu mesta podľa VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení
neskorších predpisov nasledovne:
1. Capoeira Komárno, Vodná 25/1, Komárno,
vo výške 400,00 eur na usporiadanie Majstrovstiev Európy v Capoeira a sociálnu
pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti v dňoch 4. – 6. februára 2011,
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
vo výške 500,00 eur na usporiadanie VII. ročníka basketbalového turnaja – Memoriál
Eduarda Šeba v dňoch 15. – 16. novembra 2011,
3. Kajak & kanoe klub Komárno, Župná 18, Komárno
vo výške 1.000,00 eur na usporiadanie 53. ročníka Veľkej ceny Komárna v mesiaci
jún 2011,
4. Karate club ABC car Komárno, Košická 3/3, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie Slovenského pohára mládeže dňa 12. marca
2011,
5. Klub vodných motorizmov Lodiar Komárno, Budovateľská 28/16, Komárno
vo výške 300,00 eur na usporiadanie Národných pretekov rýchlostných motorových
člnov v roku 2011,
6. Komárňanský šachový club Komárno, Baštová 13, Komárno
vo výške 150,00 eur na usporiadanie 22. ročníka Memoriálu Andreja Ančina dňa 4.
júna 2011,
7. Klub športového potápania POSEIDON Komárno, Nová osada 1, Komárno
vo výške 800,00 eur na prezentáciu s možnosťou vyskúšania potápania pre žiakov
základných škôl,
8. Pro Basket Com, n.o., Csokonaiho 111/5, Komárno
vo výške 500,00 eur na usporiadanie Medzinárodného turnaja juniorov v basketbale
v roku 2011,
9. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie Družobného stretnutia Štefana Baráka,
10. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
vo výške 465,00 eur na usporiadanie atletických pretekov „Klapka György kupa“,
11. Športový klub boxu Spartak Komárno,
vo výške 800,00 eur na usporiadanie Veľkej ceny Slovenska mládeže v boxe
v dňoch 28. apríla – 1. mája 2011,
12. Športovostrelecký klub Royal Komárno, Pohraničná 5, Komárno
vo výške 1.350,00 eur na:
- účasť na Majstrovstvách Európy vo Fínsku,
- usporiadanie 16. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár generála
Klapku“,
- usporiadanie 13. ročníka medzinárodnej streleckej súťaže o „Pohár Kapitána
Lajosa“,
- usporiadanie streleckej súťaže mestských policajtov o „Pohár primátora“,
13. Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž
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vo výške 900,00 eur na:
- usporiadanie mini-futbalového turnaja počas obecného dňa v mesiaci jún 2011,
- usporiadanie medzinárodného halového turnaja v mesiaci december 2011,
- usporiadanie 7. ročníka turnaja „Pohár Novej Stráže“ v mesiaci júl 2011,
14. Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná 22, Komárno
vo výške 1.200,00 eur na usporiadanie 9. ročníka "Memoriálu Kúr Gejzu".
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN číslo 5/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov,
B/

konštatuje, že
neúplnú žiadosť podali žiadatelia
1. Klub vodných motoristov "KORMORÁN" Komárno
2. Slovenská federácia Kempo

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie, ktorí podali neúplnú žiadosť,
na doplnenie žiadosti v súlade s § 6 VZN číslo 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení neskorších predpisov,

D/

schvaľuje, že
podmienkou poskytnutia finančnej dotácie na rok 2011 je doplnenie žiadosti v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti,

E/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. 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
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodov C/ a D/ tohto
uznesenia.
Termín: do 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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107/2011
uznesenie
k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu mesta v roku 2011 pre
Základnú umeleckú školu – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
a
Imricha Oláha

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Komárne.
Termín: 26. apríla 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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108/2011
uznesenie
k zabezpečeniu turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. vypracovať správu o zabezpečení turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno
a o propagácii mesta (webová stránka, TIK, elektronické terminály, informačné
materiály, účasť na výstavách),
2. vypracovať koncepciu turisticko-informačných služieb,
3. vypracovať alternatívne návrhy umiestnenia a prevádzkovania verejných toaliet v centre
mesta.
Termín: do 30. júna 2011
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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109/2011
uznesenie
na určenie minimálnej ročnej sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia
reklamných zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
minimálne ročné sadzby za nájom pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení podľa prílohy k uzneseniu za nasledovnej podmienky:
- uvedené sadzby sú platné na rok 2011,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
postupovať pri uzatváraní zmlúv o nájme pozemkov pre účely umiestnenia reklamných
zariadení v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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110/2011
uznesenie
k žiadosti o kúpy ponúknutého bytového domu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
odkúpenie bytového domu so súpisným číslom 2113, vedeného na LV 10175 na pozemkoch,
parcely registra „C“ č. 8606/1, 2, 4, 5, 6 nachádzajúce sa v Komárne na Strednej ulici. (Letecké
pole) od KOMBIT Komárno s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36840548,
zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, odd. Sro, Vložka číslo 48156/B, v zastúpení Ing.
Adamom Hajdum, zakladajúcim spoločníkom Kombit Komárno s.r.o, trvalým pobytom Trnavská
48/164, 851 01 Bratislava.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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111/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 28 m2 z parcely registra „C“ č.
5321/1 o výmere 5805 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,
pre Mário Csente, podnikateľ s obchodným menom Mário Csente, IČO: 34259562, so
sídlom Družstevná ulica 8, 945 01 Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania samostatnej prístupovej komunikácie k jestvujúcej administratívnej budove
so s.č. 1177 na parcele registra „C“ č. 4334/2, vedenej na LV 10407 vo vlastníctve
žiadateľa, vybudované na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení doby výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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112/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

neschvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičku pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2474/3
o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 – 320/2010 zo dňa
23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere 1006 m2, ostatná plocha, vedenej
na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka Csalava, podnikateľa obchodným menom
František Csalava – GARDENIA, IČO: 35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad
3350, 945 01 Komárno z dôvodu, že žiadateľ mieni pozemok užívať trvale na
podnikateľský účel.

B/

konštatuje, že
pozemok sa nachádza tesne vedľa budovy vo vlastníctve žiadateľa a nie je predpoklad
využívania pozemku na iné účely a v prípade prenájmu alebo predaja pozemku inému
záujemcovi by bolo potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka budovy,
kvetinárstva so s.č. 3350 na p.č. 2474/1 a pozemku p.č. 2474/1, vedených na LV 9273
(žiadateľa)

C/

schvaľuje
1. v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku, novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 2474/3 o výmere 19 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672 – 320/2010 zo dňa 23.12.2010 z parcely registra „C“ č. 2474/2 o výmere
1006 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Františka
Csalavu, podnikateľa obchodným menom František Csalava – GARDENIA, IČO:
35051370, miesto podnikania Cintorínsky rad 3350, 945 01 Komárno, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 11,47 eur/m2/rok spolu
217,93 eur/rok.
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer prenájmu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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113/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 500 m2, z parcely reg. „C“ č.
1219 o výmere 895 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom
oplotenia pozemku k bytovému domu na parcele reg. „C“. č. 1218 pre:
- Segečovú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno, rodenú Kokajovú,
- Gérikovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno, rodenú Gérikovú,
- Dávid Anikó, trvalým pobytom Komárno,
- Čiernikovú Beátu, trvalým pobytom Komárno a pre Čiernikovú Evu, trvalým pobytom
Komárno a pre Čiernikovú Andreu, trvalým pobytom Nová Stráž,
- Mgr. Gundovú Kláru, trvalým pobytom Komárno,
- ASSIZE s.r.o., sídlom Považská 1/6, 945 01 Komárno, IČO: 44652437,
- Mgr. Lukácsa Rolanda, trvalým pobytom Šamorín, a pre Lukácsa Petra, trvalým
pobytom Bratislava-Rača,
- Némethovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Bielikovú Magdalénu, trvalým pobytom Komárno,
- Vovčokovú Hedvigu, trvalým pobytom Komárno,
- Gergelya Petra, trvalým pobytom Komárno,
- Obložinského Petra, trvalým pobytom Marcelová,
- Hegedős Margit, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Milana, trvalým pobytom Komárno,
- Korai Zoltána, trvalým pobytom Komárno,
- Pernickú Alžbetu, trvalým pobytom Komárno,
- Mgr. Koraiovú Máriu, trvalým pobytom Komárno,
- Šajtošovú Ildikó, trvalým pobytom Komárno,
- Vámosi Daniela, trvalým pobytom Komárno,
za nasledovných podmienok:
- zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov s možnosťou jednostrannej
výpovede zo strany Mesta Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaviažu, že po skončení výpožičky pozemok dajú do pôvodného
stavu na vlastné náklady,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
- vypožičiavatelia sa zaväzujú, že vypožičaný pozemok oplotia provizórnym oplotením
z prehľadnej sieťoviny bez betónových základov,
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky odovzdá
bezplatne do vlastníctva mesta,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o výpožičke,
B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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114/2011
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1304//A/2009 zo dňa 26. marca
2009 uznesenia nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 143 m2 z parcely registra
„C“.č.1103/1 o výmere 6986 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno
pre účely vybudovania parkoviska“, pre in-Elis SK, s. r. o., IČO: 36621684, so sídIom
Nábrežie Dukelských hrdinov č. 3, 977 01 Brezno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8742/S, na dobu
určitú do 30. júna 2011, za nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ na vlastné náklady vybuduje parkovisko pre 4 vozidlá kolmým
prístupom z miestnej komunikácie a parkovacie miesta budú umiestnené šikmo
k miestnej komunikácii, bližšie k čelnej fasáde objektu vo vlastníctve žiadateľa podľa
priloženého situačného náčrtu – Alternatíva č.2, odsúhlaseného ODI Komárno,
vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky odovzdá vybudovanú investíciu bezplatne
do majetku mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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115/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na častiach pozemkov parcely
registra „C“, parcely registra „C“ č. 3117/1 o výmere 9246 záhrada a parcely registra „C“
č. 3118 o výmere 677 zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú Komárno
v prospech budúceho oprávneného, Vodohospodárska výstavba, š.p., IČO: 00156752,
so sídlom Karloveská č.2, 842 04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, vložka číslo: 32/B, za účelom vybudovania
odvodňovacieho dréna medzi šachtami Š.39 až Š41c v dĺžke 73,85 m a rekonštrukciu
dréna medzi šachtami Š41c až Š41b v dĺžke 16,76 m, zo železobetónových rúr DN 800.
Ochranné pásmo je 2,5 m na obidve strany, ktorý zabezpečuje odvádzanie zvýšených
vodných stavov na Alžbetinom ostrove, na vlastné náklady žiadateľa, za nasledovných
podmienok:
-

B/

zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po
upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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116/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi zmrzlinového stánku na pozemku, ktorý tvorí predmet nájmu od
roku 1992 a od uvedenej doby prevádzkujú zmrzlinový stánok na základe opakovaných
nájomných zmlúv a za prenajatý pozemok uhrádzajú nájomné pravidelne,

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 zámer uzatvorenia zmluvy o nájme časti pozemku
o výmere 18 m2 z parcely registra „C“.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatné plochy,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely prevádzkovania zmrzlinového stánku
na Ulici gen. Klapku v Komárne, pre Vojtecha Szabóa, a manželku Gabrielu
Szabóovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa bodovej mapy, t. j. 7,81 eur/m2/rok spolu
140,58 eur/rok,

za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ toho uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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117/2011
uznesenie
k žiadosti o odpredaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadaný pozemok je oplotený a užívajú ako súčasť pozemkov vo svojom vlastníctve a
kúpou predmetného pozemku by sa vyrovnala línia pozemkov s pozemkami v ich
vlastníctve,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely
registra „C“ č. 7360/3 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým
plánom č. 22708758 - 38/2010 zo dňa 26.08.2010 z pred ZMVM parcely č. 2787/5
o výmere 247 m2, orná pôda, vedenej na LV 1, v k.ú. Komárno pre MUDr. Miroslava
Novotného, trvalým pobytom Komárno, s vecným bremenom, nakoľko na pozemku
sa nachádza kanalizácia DN 1800 mm,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške ceny stanovenej podľa BDÚ, t. j. 70,50 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer predaja v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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118/2011
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadateľ je vlastníkom rodinného domu so s.č. 2402 na parcele registra „C“ č. 9676/4,
pozemku parcely registra „C“ č. 9676/4 a pozemku parcely registra „C“ č. 9676/3,
vedených na LV 5577 (pozemok pod rodinným domom a dvor). Pozemok parcely
registra „C“ 9677/3 o výmere 647 m2, je pridomová záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14
m2, zastavaná plocha slúži ako vstupná časť do domu, vedených na LV 6434 v k.ú.
Komárno, ktoré Róbert Trifunovič zdedil po neb. matke, ktorá pozemky prenajímala od
1.1.1999 až do jej smrti v roku 2005. Od tej doby žiadateľ predmetné pozemky užíva na
základe Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 31.08. 2005 pod č. 19119/8875/OSM/2005.
Zmluva o nájme bola uzatvorená z dôvodu, že nájomca pre nedostatok finančných
prostriedkov nemohol ani v súčasnosti nemôže odkúpiť predmetné pozemky,

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 zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku p.č.
9677/3 o výmere 647 m2, záhrada a p.č. 9677/4 o výmere 14 m2, zastavaná plocha,
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Róberta Trifunoviča, trvalým pobytom
Nová Osada, Komárno, pridomovú záhradu, ktorý sa nachádza vedľa rodinného
domu, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
2. nájomné vo výške 10% z ceny podľa BDÚ je 3,48 eur/m2/rok spolu 2.300,28 eur/rok,
za nasledovnej podmienky:
-

C/

mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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119/2011
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
pozemok, ktorý je predmetom kúpy sa nachádza pred záhradou v ich vlastníctve a slúži
výlučne na zabezpečenie vstupu do ich záhrady, iné využitie pozemku neprichádza do
úvahy,

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, zámer predaja pozemku parcely
registra „C“ č. 3481/2 o výmere 121 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k.ú.
Komárno, pre Štefana Sovinského, trvalým pobytom Komárno a Vladimíra
Sovinského, trvalým pobytom Veľký Meder, každý v podiele po ½ k celku,
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 45,20 eur/m2,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

C/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1.

zverejniť zámer v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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120/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časti pozemkov, vedených
na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, za účelom vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky
na parcele registra „C“ č. 1728/1 o výmere 934 m2, zastavaná plocha a na parcele
registra „C“ č. 1730/27 o výmere 1 433 m2, zastavaná plocha k investičnej činnosti
„Záhradná chata“ na parcele registra „C“ č. 1728/31,32,33 v k.ú. Nová Stráž vo
vlastníctve žiadateľa, pre Denisu Rigóovú, trvalým pobytom Komárno, na vlastné
náklady investora, za nasledovných podmienok:
-

B/

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 bezplatne, po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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121/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v rozsahu vyznačenom geometrickom pláne č.
35974672-265/2010 zo dňa 17.12.2010, na zabezpečenie práva vstupu na pozemky
v prípade údržby a opravy uložených inžinierskych sieti v prospech vlastníka
inžinierskych sietí Univerzity J. Selyeho, IČO: 37961632, so sídlom Bratislavská cesta
3322, 945 01 Komárno, na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno nasledovne:
-

-

B/

na parcely reg. „C“ č. 3867/1 o výmere 2695 m2, zastavaná plocha, č. 3867/2
o výmere 1748 m2, zastavaná plocha, č. 3868 o výmere 1653 m2, ostatná plocha, č.
3869/1 o výmere 1562 m2, zastavaná plocha, č. 3870/1 o výmere 4132 m2,
zastavaná plocha, č. 3870/2 o výmere 580 m2, ostatná plocha,
vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od
doručenia návrhu zmluvy o vecnom bremene,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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122/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 25 m2 z parcely registra „C“ č.
7051/331 o výmere 780 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre
Tomáša Strassera, trvalým pobytom Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom
vybudovania vjazdu do garáže pri rodinnom dome – novostavbe na p.č. 7051/209 vo
vlastníctve žiadateľa, zo zámkovej dlažby, na vlastné náklady žiadateľa, za
nasledovných podmienok:
-

B/

vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,
vypožičiavateľ sa zaviaže, že vybudované investície po ukončení výpožičky
odovzdá bezplatne do vlastníctva mesta,
viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o
výpožičke,

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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123/2011
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene zo dňa 30.07.2010,
schválenej uznesením MZ číslo 1869/2010 zo dňa 24. júna 2010, na časť pozemku p.č.
10189/9 o výmere 3310 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno,
za účelom „Výstavby NN káblovej prípojky pre záhradky Harčáš strelnica v k.ú. Komárno
– Harčáš“, v prospech budúceho oprávneného ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B pre vlastníkov záhrad
v mestskej časti Harčáš na p.č. 10165/4, 10165/22, 10165/5, 10165/8,
1065/10,10165/11, 10165/15, 10165/18, 1065/20, 10165/21, 10165/2, na náklady
vlastníkov záhrad, za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene je 30 dní od doručenia návrhu dodatku zmluvy o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená bezplatne až po upresnení polohy
inžinierskych sietí geometrickým plánom,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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124/2011
uznesenie
na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na časť pozemku parcely registra „C“.č. 140/1 o
výmere 4616 m2, ostatná plocha vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zabezpečenie práva vstupu a zachovanie miesta
uloženej 1,95 m vysokej bronzovej sochy herca Attilu Kaszása v prospech vlastníka
sochy Občianskeho združenia PALATINUS – PALATINUS Polgári Társulás, IČO:
36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno, zaregistrované na
Ministerstva vnútra SR 30. decembra 1999 pod č. VVS/1-900/90-16178, za
nasledovných podmienok:
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o vecnom bremene je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o vecnom bremene,

B/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena,
Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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125/2011
uznesenie
k návrhu na obsadenie funkcie členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Ing. László Stubendeka o vzdaní sa členstva v dozornej rade
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. zo dňa 11. februára 2011,

B/

schvaľuje
návrh na voľbu členov dozornej rady:
Csaba Cúth
MUDr. Zoltán Benyo.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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126/2011
uznesenie
k návrhu na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
písomné oznámenie Mgr. Zoltána Péka k ukončeniu funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o.,

B/

schvaľuje
1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COMMÉDIA s.r.o. (tvorí prílohu uznesenia),
2. návrh na odvolanie Mgr. Zoltána Péka z funkcie konateľa spoločnosti dňom voľby
nového konateľa na základe výsledkov úspešného výberového konania,

C/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť vyhlásenie výberového konania v súlade s bodom B/ tohto uznesenia,
následne zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie výberového
konania.
Termín: do 5. mája 2011
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Uznesenie nebolo podpísané a výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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