UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1120/2016
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa
26. januára 2017 nasledovne:
-

Mgr. György Batta,
JUDr. Margit Keszgh.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1121/2017
uznesenie
k návrhu programu 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26.
januára 2017 v nasledovnom znení:
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.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Správa o plnení uznesení
Informatívnej správe o určení ceny vodného a stočného na roky 2017 –
2021KOMVaK a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25,
945 01 Komárno, IČO: 36 537 870
Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky
2017
Žiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Mestské kultúrne stredisko
Žiadosť o účelový kapitálový finančný príspevok MsKS
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 COMORRA SERVIS
Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami Komárno
(SK) a Komárom (HU)
Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016- informatívny materiál
Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v
správe mesta Komárno - informatívny materiál
Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov (od 16:00 hod., max. 30 min)
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy na úseku športu
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Poslanecký návrh Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa k návrhu na poskytnutie
finančnej dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai Alapítvány
Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa – Nová koncepcia prevádzky školských
zariadení – informatívny materiál
Informatívna správa o odovzdaní činností a prevádzkovania Komárňanskej
informačnej kancelárie
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Informatívna správa o verejnom obstarávaní
Rôzne
Záver

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1122/2017
uznesenie
k Informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
ku dňu 19.01.2017
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1. Informatívnu správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri NFK č. 09/ÚHK/2015 u kontrolovaného subjektu Zariadenie pre
seniorov Komárno, Špitálska ul. č. 16, 945 01 Komárne, IČO: 00 352 489,
2. Informatívna správa o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
pri NFK č. 09/ÚHK/2015 u kontrolovaného subjektu Zariadenie pre seniorov
Komárno, Špitálska ul. č. 16, 945 01 Komárne, IČO: 00 352 489,
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1123/2017
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia č. 857/2016 z 23. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 08. septembra 2016
– pokračovanie 19. septembra 2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 857/2016 - nakoľko žiadatelia nemajú záujem o kúpu pozemku
za kúpnu cenu uvedenú v uznesení.
„Pôvodné uznesenie:
857/2016
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
na pozemku parcely registra „C“ č. 7387/2 sa nachádza rodinný dom so súp.č.
4694 vo vlastníctve žiadateľov a pozemok parc. registra „C“ č. 7386/2 je priľahlý
pozemok, ktorý je oplotený k rodinnému domu a svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou),
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 7386/2 o výmere 60 m2, ostatná
plocha, vedeného na LV č. 11737 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom,
nakoľko na pozemku sa nachádza kanalizácia DN 1800 mm, pre Ing. P. B.,
rodeného B. a manželku Mgr. A. B., rodenú V., obaja trvalým pobytom 945
01 Komárno,
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 19,72 eur/m2, celkom
1.183,- eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
za nasledovných podmienok :

4

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene na zaplatenie
kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej
zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia
kupujúci.
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom
bremene v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“

Dátum:
Plnenie:
Odbor:
16.01.2017 Návrh na zrušenie uznesenia, nakoľko žiadatelia nemajú OSM
záujem o kúpu pozemku za horeuvedenú kúpna cenu.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1124/2017
uznesenie
na zmenu uznesenia č. 878/2016 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 29. septembra 2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 878/2016 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 29. septembra 2016 v bode B/ nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B/

schvaľuje
výnimku z článku 8 bod k/ Stanov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna a.s. IČO: 36 537 870 so sídlom E. B. Lukáča 25, 945 01
Komárno odpredaj služobného motorového vozidla Volvo XC60D5 AWD
Summum rok výroby 2010, evidenčné číslo KN 161 DA formou priameho
predaja automobilu v prospech mesta Komárno za cenu všeobecnej hodnoty
vozidla, ktorá bola stanovená sumou 12 254,- eur spolu s DPH znaleckým
ohodnotením č. 155/2016 zo dňa 16.08.2016 vypracované znalcom Ing.
Ladislav Bedecs.
„Pôvodné uznesenie:
878/2016
k Žiadosti o udelenie súhlasu s predajom osobného motorového vozidla
KOMVaK .a.s

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť predstavenstva spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie a.s.
mesta Komárna na udelenie súhlasu s predajom osobného motorového vozidla
Volvo XC60 D5 AWD Summum zo dňa 5.9.2016, č. j. 322/2016.

B/

schvaľuje
podľa článku 8 bod k/ Stanov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna a.s., IČO: 36 537 870 so sídlom E. B.Lukáča 25, 945 01
Komárno odpredaj služobného motorového vozidla Volvo XC60D5 AWD
Summum rok výroby 2010, evidenčné číslo KN 161 DA formou obchodnej
verejnej súťaže. Všeobecná hodnota vozidla bola stanovená sumou 12 254 eur
spolu s DPH znaleckým ohodnotením č. 155/2016 zo dňa 16.8.2016
vypracované znalcom Ing. Ladislav Bedecs,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.
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zastupovať Mesto Komárno na Valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. v súlade s bodom B/ tohto
uznesenia a ako náhradníka zástupcov primátora.“

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1125/2017
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.12.2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.12.2016.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1126/2017
uznesenie
k Informatívnej správe o určení ceny vodného a stočného na roky 2017 – 2021
KOMVaK a .s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25,
945 01 Komárno, IČO: 36 537 870
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o určení ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na roky 2017-2021 spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví pod číslom 0096/2017/V, číslo spisu: 5965-2016-BA zo dňa 8.12.2016.

B/

žiada
predsedu predstavenstva spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s.
ňpredložiť žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava na zmenu
rozhodnutia č. 0096/2017/V zo dňa 8.12.2016 s predložením relevantných
podkladov
o regulačných
odpisoch
prenajatého,
nadobecného
a
prevádzkovaného majetku.
Termín: ihneď po schválení uznesenia MZ

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1127/2017
uznesenie
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
na roky 2017 - 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2017,
ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 228 640,- eur v členení:
-

vlastné príjmy:
transfery:
príjmy spolu:
bežné výdavky:

568 000,- eur,
660 640,- eur (z toho príjem od mesta 100 000,- eur),
1 228 640,- eur,
1 228 640,- eur,

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)
B/

berie na vedomie
1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na
rok 2018, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 228 640,- eur,
2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na
rok 2019, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 228 640,- eur,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

C/

ukladá
Mgr. Hedvige Polgárovej, riaditeľke Zariadenia pre seniorov Komárno
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1128/2017
uznesenie
k Žiadosti o účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2017 –
Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno,
IČO: 00352489
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno
Mgr. Hedvigy Polgárovej o schválenie účelových finančných prostriedkov vo
výške 20 000,- eur na kapitálové výdavky na rok 2017 pre Zariadenie pre
seniorov Komárno na realizáciu rekonštrukcie prečerpávacej šachty z dôvodu jej
havarijného stavu,

B/

schvaľuje
1/ poskytnutie účelových finančných prostriedkov vo výške 20 000,- eur na rok
2017 pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Komárno na
kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie prečerpávacej šachty
v Zariadení pre seniorov Komárno,
2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 nasledovne:
- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- zníženie bežných výdavkov o 20 000,- eur, program 6.1 školstvo, odd. 9,
položka 600 – projekty školstva,
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 20 000,- eur pre Zariadenie pre
seniorov Komárno,
3/ zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
na rok 2017 nasledovne:
- zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu prečerpávacej šachty
v Zariadení pre seniorov Komárno vo výške 20 000,- eur,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017,

D/

tohto

uznesenia

do

žiada
Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno na rok 2017 v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

11

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1129/2017
uznesenie
na uzatvorenie dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov
Komárno na zverenie majetku mesta Komárno do správy rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno, IČO: 00 352 489,
so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zverenie majetku mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č.
3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov, do správy rozpočtovej organizácii Zariadenia pre
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00 352 489,
od 01.02.2017 za účelom užívania a hospodárenia s ním nasledovne :

Pozemky
inv. č.

LV

p. reg. „C“
č.

druh

Výmera
celkom

Zast. plochy a
nádvoria
Zast. plochy a
nádvoria
Zast. plochy a
nádvoria
Zast.
plochy
a nádvoria
Zast.
plochy
a nádvoria
Zast.
plochy
a nádvoria
Zast. plochy a
nádvoria

678 m

HIMN9/093/

839

6434

2454/51

HIMN9/093/

844

6434

2454/62

HIMN9/093/

843

6434

2454/61

HIMN9/093/

817

6434

2454/2

HIMN9/093/

819

6434

2454/3

HIMN9/093/

848

6434

2454/60

HIMN9/093/

820

6434

2454/4

B/

90 m
6m

2

Účtovná
hodnota
v eur
3 375,82

2

448,12

2

243 m

29,87
2

1 636 m
769 m

13 000,50
2

2

1 952 m

87 526,00
41 141,50

2

9 719,18

schvaľuje
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Zaradenie pre seniorov Komárno v znení
dodatkov 1,2,3,4,5, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie protokolu o prenechaní majetku mesta
Komárno do správy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno,
2. o podpísanie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Zaradenie pre seniorov
Komárno.
Termín: ihneď po schválení uznesenia MZ

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1130/2017
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko Komárno na roky 2017 - 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1.

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na
rok 2017 ako vyrovnaný rozpočet nasledovne:
-

vlastné príjmy:
transfery
príjmy spolu:

116 025,- eur,
250 000,- eur,
366 025,- eur,

(z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 230 tis. eur a účelový
príspevok vo výške 20 000,- eur)
-

bežné výdavky:

366 025,- eur,

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia)
2. plán výnosov vo výške 406 682,- eur a plán nákladov vo výške 406 682,- eur
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2017,
B/

berie na vedomie
1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno
na rok 2018, príjmy v celkovej výške 366 025,- eur (z toho príspevok mesta
na bežné výdavky vo výške 235 000,- eur a účelový príspevok vo výške
15 000,- eur) a výdavky v celkovej výške 366 025,- eur,
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno na rok 2019, príjmy v celkovej výške 366 050,- eur (z toho
príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 235 000,- eur a účelový
príspevok vo výške 15 000,- eur a výdavky v celkovej výške 366 050,- eur,
(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia),

C/

ukladá
Anne Vargovej, riaditeľke príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko Komárno
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1131/2017
uznesenie
k Žiadosti o účelový kapitálový finančný príspevok na rok 2017
– Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 059994
– vyhotovenie projektovej dokumentácie
k Žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Žiadosť riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko p. Anny
Vargovej o schválenie účelového kapitálového finančného príspevku vo výške
15 000,- eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie a tepelno-technického
posudku na zateplenie hlavnej budovy MsKS k podaniu žiadosti na dotáciu
z Enviromentálneho fondu na rok 2017 v rámci projektu „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia“,

B/

schvaľuje
1. poskytnutie účelového kapitálového finančného príspevku vo výške 15 000,eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie a tepelno-technického
posudku na zateplenie hlavnej budovy Mestského kultúrneho strediska
k podaniu žiadosti na dotáciu z Enviromentálneho fondu na rok 2017 v rámci
projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zateplenia“,
2.

Zmenu PR mesta Komárno na rok 2017 nasledovne:
- zníženie bežných výdavkov o 15 000,- eur, program 6.1. školstvo, odd.
09, položka 600 – projekty školstva,
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 15 000,- eur, program 8.3., odd. 08,
položka 721 – účelový kapitálový finančný príspevok príspevkovej
organizácii Mestské kultúrne stredisko,

3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok
2017 – zvýšenie príjmov – kapitálový finančný príspevok vo výške 15 000,eur a zvýšenie kapitálových výdavkov na vyhotovenie projektovej
dokumentácie a tepelno-technického posudku na zateplenie hlavnej budovy
MsKS,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ 2 tohto uznesenia do
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017

D/

žiada
Annu Vargovú, riaditeľku príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko Komárno
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premietnuť zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko na rok 2017 v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1132/2017
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
na roky 2017 - 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1.

rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2017 na
hlavnú činnosť ako vyrovnaný rozpočet nasledovne:

-

bežné príjmy:
príjmy spolu:

1 100 050,- eur,
1 100 050,- eur,

(z toho príspevok mesta vo výške 610 000,- eur na bežné výdavky a 20 000,-eur
na účelový príspevok)
-

bežné výdavky:
výdavky spolu:

1 100 050,- eur,
1 100 050,- eur,

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia)
2. plán výnosov vo výške 1 750 000,- eur a nákladov vo výške 1 728 100,- eur
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2017,
B/

berie na vedomie
1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2018
na hlavnú činnosť vo výške 1 110 050,- eur (z toho príspevok mesta na
bežné výdavky výške 640 000,- eur),
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019
na hlavnú činnosť vo výške 1 130 050,- eur (z toho príspevok mesta na
bežné výdavky vo výške 660 000,- eur),
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

C/

ukladá
Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS
postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1133/2017
uznesenie
k Žiadosti o účelový finančný príspevok na spoluúčasť na projekte
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS so sídlom Športová 1,
945 01 Komárno, IČO: 44 191 758 –
„Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým prístupom“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Žiadosť riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS Mgr. Tomáša
Nagya o schválenie účelového finančného príspevku vo výške 4 690,67 eur na
Predfinancovanie a preplatenie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia a zateplenie
autobusovej stanice s bezbariérovým prístupom“,

B/

schvaľuje
1.

poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 4 690,67 eur pre
príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na preplatenie spoluúčasti
projektu „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým
prístupom“,

2.

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 nasledovne:
- zníženie bežných výdavkov o 4 690,67 eur, program 6.1.3 školstvo, odd.
09, položka 600 - projekty školstva,
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 690,67 eur, program 8.3., odd. 08,
položka 721 - účelový kapitálový finančný príspevok príspevkovej
organizácii COMORRA SERVIS,

3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2017:
- zvýšenie príjmov – účelový kapitálový finančný príspevok vo výške
4 690,67 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov na spoluúčasť na
projekte
„Rekonštrukcia
a zateplenie
autobusovej
stanice
s bezbariérovým prístupom“
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017,

D/

žiada
Mgr. Tomáša Nagya
SERVIS

tohto

uznesenia

do

riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA

premietnuť zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na
rok 2017 v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1134/2017
uznesenie
k výpožičke pozemkov potrebných k realizácii projektu
„Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy
medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU)“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. predloženie žiadosti príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS IČO:
44191758, so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno o nenávratný finančný
príspevok na výzvu s kódom SKHU/1601 v rámci Programu spolupráce V-A
Slovenská republika - Maďarsko za účelom realizácie projektu „Zlepšenie
možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami Komárno
(SK) a Komárom (HU) – Határon átnyúló közösségi közlekedési
szolgáltatások javítása Komárom (SK) és Komárom (HU) között“,
2. zabezpečenie projektovej dokumentácie na "Obnovu autobusovej stanice na
Košickej ulici v Komárne" a projektovú dokumentáciu na "Umiestnenie
prístreškov autobusových zastávok v Komárne" (Ul. Petıfiho obojstranne a
Ul. Záhradnícka jednostranne a stavebné úpravy pri jestvujúcej zastávke pri
parku M. R. Štefánika) a v spolupráci s príspevkovou organizáciou
COMORRA SERVIS realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
3. zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
prípravu
projektovej
dokumentácie (2 220,- eur) z programu 8.1 Rozvoj mesta – Štúdie,
expertízy, posudky,
4. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 12 500,- eur, po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,

B/

žiada
Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS
podať spolu s maďarskými partnermi (mesto Komárom (HU) a Középnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KnyKK, HU)) žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na výzvu s kódom SKHU/1601,

C/

schvaľuje
výpožičku:
-

-

časti pozemku o výmere 62,75 m2 z parcely registra „C“ č. 7331/10,
o celkovej výmere 8419 m2, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno, podľa
prílohy č. 1 tohto uznesenia,
časti pozemku o výmere 10 m2 z parcely registra „C“ č. 156/1, o celkovej
výmere 1191 m2 , vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno, podľa prílohy č. 2
tohto uznesenia,

18

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
-

časti pozemku o výmere 10 m2 z parcely registra „C“ č. 81/2, o celkovej
výmere 444 m2 a časti pozemku o výmere 10 m2 z parcely registra „C“ č. 75,
o celkovej výmere 1619 m2, vedených na LV 6434 v k. ú. Komárno, podľa
prílohy č. 3 tohto uznesenia

pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS, IČO: 44191758, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno na dobu určitú 10 rokov, za účelom umiestnenia
informačných tabúľ a nabíjacej stanice pre elektrobus v rámci projektu
„Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami
Komárno (SK) a Komárom (HU) - Határon átnyúló közösségi közlekedési
szolgáltatások javítása Komárom (SK) és Komárom (HU) között “
za nasledovných podmienok:
D/

viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu
zmluvy o výpožičke,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1135/2017
uznesenie
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.12.2016
vypracovanú na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1136/2017
uznesenie
k Správe o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov
vo vlastníctve Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno, v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 682/2016.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1137/2017
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. slobody
19 B, IČO: 31193897 na nákup posteľných plachiet vo výške 500,- eur,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú
dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné
účely pre organizáciu: OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01
Komárno, Ul. slobody 19 B.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1138/2017
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na
nákup zdravotných prístrojov vo výške 950,- eur,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú
dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné
účely pre organizáciu: FORLIFE n.o, so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul.
39.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1139/2017
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových
klubov na rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
spolu 239 230,- eur nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Capoeira Komárno
Športový klub FLORBALO
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Dievčenský volejbalový klub Komárno
Szarkaláb- Občianske združenie
Športový klub KOMI SC
Kajak & kanoe klub Komárno
Karate klub ABC car Komárno
KFC Komárno
Slovenská asociácia tradičného aikida
STRONGFIT – Občianske združenie
Klub športového potápania POSEIDON Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN
Komárňanský šachový klub
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komárno
Slovenská federácia KEMPO
Športový biliardový klub
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK
ŠSK ROYAL
Tenisový klub SPARTAK Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno
Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno
Volejbalový klub Spartak UJS Komárno
Zápasnícky klub Slávia Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
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500 eur
200 eur
800 eur
5 500 eur
200 eur
200 eur
14 580 eur
2 000 eur
71 000 eur
200 eur
200 eur
500 eur
450 eur
14 000 eur
800 eur
600 eur
45 000 eur
350 eur
3 150 eur
3 150 eur
7 850 eur
600 eur
7 000 eur
3 500 eur
1 200 eur
5 500 eur
600 eur
600 eur
6 400 eur
2 000 eur
30 000 eur
800 eur
9 000 eur
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34. Športový klub BIKE club piko Komárno
35. AQUA klub Komárno
36. Občianske združenie Lepšie zdravie

0
500
300

eur
eur
eur

s tým, že:
a) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
b) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na
podporu športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na
prenájom športovísk v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
s tým, že výška nájomného sa z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. sa
z uvedenej sumy prevádza priamo príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS,
B/

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

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1140/2017
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových
klubov na rok 2016 z rozpočtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
spolu 7 770,00 eur nasledovne:

1. Cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya Komárno,
- vo výške 200,00 eur na akciu Športuj inak- netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
- vo výške 200,00 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek
stredných škôl
- vo výške 500,00 eur na usporiadanie XIII. ročníka basketbalového turnaja
Memoriál Eduarda Šeba,
- vo výške 200,00 eur na 4. ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale –
VIKTORIA CUP
3. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno
- vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja 10. ročníka futsalovej
ligy
4. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Komárno
- vo výške 470,00 eur na usporiadanie 7. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže /podpora mládežníckeho športu/
5. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
- vo výške 800,00 eur na Memoriál Štefana Baráka
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno
- vo výške 700,00 eur na Piko-bike maraton – 6.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
- vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
- usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“,
- na usporiadanie SZMGOB Basketbal
8. SZARKALÁB – Občianske združenie
- vo výške 0,00 – Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D
9. MO -Slovenský rybársky zväz, Komárno,
- vo výške 1 000,00 eur na medzinárodné rybárske preteky II. APALI CARP
CUP preteky , medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amurov
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10. Rodičovské združenie pri ZŠ Pohraničná, Komárno
- vo výške 200,00 eur na – Šport pre celú rodinu
11. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 200,00 eur na ROZMARINGCUP 3. ročník medzinárodného
turnaja vo florbale žiakov o Pohár primátora mesta Komárno
12. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
- vo výške 200, 00 eur na 8 hodinový AEROBIK MARATÓN
13. Bíro Lucián , n.f. Komárno
- vo výške 200,00 eur – IV. ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na
gymnastiku
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4
VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1141/2017
uznesenie
k žiadosti Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 o poskytnutie
finančných prostriedkov v roku 2017 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
budovy Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č. 12“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľa Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12
o poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
„Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12“,

B/

schvaľuje
1. poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú umeleckú školu Komárno,
Letná ul. č. 12 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy Základnej
umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12“ nasledovne:
-

na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške
1.200 eur,
verejné obstarávanie vo výške 1.500 eur,
na vypracovanie energetického certifikátu po realizácii projektu vo výške
1.000 eur,
na implementáciu projektu 3% vo výške 6.000 eur,

2. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 na rok
2017 navýšenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné
prostriedky v celkovej výške 9.700 eur na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
budovy Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12“ z programu 6.1.
– Spoluúčasť na projektoch školstva v Programovom rozpočte Mesta
Komárno na rok 2017,
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
a
ukladá
Františekovi Petrovi, riaditeľovi Základnej umeleckej školy Komárno,
Letná ul. č.12
1. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a do rozpočtu Základnej umeleckej
školy Komárno, Letná ul. č.12 na rok 2017,
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/ 1,2 tohto uznesenia.
Termín: do 31. decembra 2017

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1142/2017
uznesenie
k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017
– dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
„Oznámenie o nepriznaní dotácie v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“
od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Odbor sociálnych vecí
a rodiny, Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych
sociálnych dávok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín,
ktorých príjem je najviac vo výške životného minima v súlade so zákonom č.
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zaslané listom číslo
KN1/OHN, NVaŠSD/ŠSD/SOC/2017/32433 č.z. 2017/4421 zo dňa 11.01.2017,

B/

schvaľuje
presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného
Programového rozpočtu Mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky na rok 2017 z programu 6.1.8 – Školy – vynútené opravy
a údržba na program 6.2.5 – Hmotná núdza – prenesená kompetencia
v maximálnej výške 20.000,- eur základným školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
nasledovne:
1. pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
v maximálnej výške 10.000,- eur na mesiace január a február 2017,
2. pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
v maximálnej výške 10.000,- eur na rok 2017,

C/

Mesta

Komárno

ukladá
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
vypracovať a predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Komárno v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
od 01. marca 2017,
Termín: do 10. februára 2017

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
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1. podpísať písomnú dohodu s riaditeľmi (-kami) základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, aby základné školy s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno mohli podať
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Komárno,
Termín: do 10. februára 2017
2. v spolupráci s riaditeľmi (-kami) základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno vyčísliť náklady na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti
v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške
životného minima v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na mesiace január a február 2017 a predložiť návrh na zmenu
rozpočtu jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne
na schválenie,
Termín: nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
3. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017,
4. postupovať v zmysle bodu B/ a D/ tohto uznesenia.
Termín: do 31. decembra 2017

Ing. László Stubendek
primátor mesta

30

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.01.2017.

UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1143/2017
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
nasledovne:
1. Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno,
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Premiéra divadelnej inscenácie
študentského divadla MEG +“
2. Capoeira Komárno, Vodná ul. 25/1 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „7. Festival de capoeira“ v Komárne
3. CDT Light & Sound, Bubnová 4/16, Komárno
- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „WAKE UP KN vol. 6“ /time travel/
4. CDT Light & Sound, Bubnová 4/16, Komárno
- vo výške 1 300,00 eur na podujatie „WAKE UP KN vol. 7“ /autumn/,
5. City Reboot, Hviezdna 2357/11, Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „City Reboot Festival“
6. CSAVAR, Športová 406, Chotín
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Hosťovanie s divadelným predstavením
Arany János: Jókai ördöge“,
7. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Galéria, výstavy a kultúrne programy“,
8. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „XXVI. Harmonia Sacra Danubiana
2017“
9. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Odborné stretnutie historikov – Komárno
a okolie“
10. Detský kútik Žubrienka - Poronty, Vodná 293/3, 945 01Komárno
- vo výške 800,00 eur na podujatie „Detský kútik Žubrienka – Poronty
játszóház, celoročné aktivity, programy“
11. Egy Jobb Komáromért PT, Szinnyeiho ul. 18, 945 01 Komárno
- vo výške 1 700,00 eur na podujatie „Večer Maďarov v Starej pevnosti
mesta Komárno – Magyar est az Erıdben“
12. Fond Doroty Kanthovej, Záhradnícka 16, 945 01
- vo výške 500,00 eur na podujatie „XIII. Vianočný benefičný koncert“
13. Generation C Media s.r.o. Iža 445
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Pravidelná on-line rubrika – Kam do
mesta“
14. Generation C media s.r.o., Iža 445
- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „LAKE UP 2017“ 6. ročník
15. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10 , Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Komárňanský domček“
16. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „PesFest 2017“
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17. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno,
- vo výške 800,00 eur na podujatie „LIVE 2017“
18. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai
Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 900,00 eur na podujatie „Oslavy Sv. Štefana – Szent István király
napi ünnepség“
19. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai
Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 700,00 eur na podujatie „Slávnostné odovzdanie Ceny Jókaiho –
oslavy pri príležitosti 192. výročia narodenia Móra Jókaiho“
20. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai
Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Dobi Géza emlékest – Slávnostný
večer na počesť Gézu Dobiho“
21. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai
Közmővelıdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Magyar népmese napja – 5. városi
népmese napja“
22. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám.Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru
GIMISZ“
23. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám.Kossutha 3, 945 01 Komárno
- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „54. Jókaiho dni“
24. Kassai škola jazdcov, Nová Osada 4504, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Preteky v jazdeckej zručnosti – Puszták
népe, lovasviadal“
25. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, 945 01 Komárno
- vo výške 100,00 eur na podujatie „XX. zraz historických vozidiel
v Komárne“
26. Knižnica J.Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
- vo výške 200,00 eur na podujatie „2. letný tábor – TVORIVÉ DIELNE s
čitateľmi“
27. Knižnica J.Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Letný čitateľský tábor“
28. Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok - Komáromi
Szekeresgazda Hagyományırzı Egyesület, K.Thalyho 14, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Zachovanie a odovzdanie tradícií pre
budúce pokolenia“
29. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, 945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „XX. Majstrovské kurzy komornej
hudby“
30. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2,
945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Zdravotná a sociálna starostlivosť
v premenách storočí“
31. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2,
945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Výstava historických dokumentov –
Komárňanské špitále, sirotince, spolky ... zdravotníctvo a pomoc ľuďom
v minulom storočí“
32. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2,
945 01 Komárno
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39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

- vo výške 400,00 eur na podujatie „Komárňanské kolokviá historikov a
archivárov VII.“
Nadácia Biskupa Királya, Ul.Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Dobré slovo - Jó Szó“
OZ ART FORT PT, Nádvorie Európy 38, 94501 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Kultúrne programy ART Pódium“
OZ Concordia Chorus - Concordia Chorus PT, Hradná 1, Komárno
- vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Slávnostný koncert speváckeho zboru
Concordia z príležitosti 500. výročia reformácie“
OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Multikultúrny festival súčasnej
umeleckej tvorby KÚT“
OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Adventné koncerty vážnej hudby“
OZ Čestný rád na Slovensku, Strážna 2, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 100,00 eur na podujatie „Slávnostné udelenie titulu Občiansky
čestný rád na Slovensku“
OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Divadlo pre všetkých“
OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Pénteki szöszmötöles – klub mladých
remeselníkov“
OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň poézie“
OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Ekhós-szekér Fesztivál –
medzinárodný divadelný festival“
OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Netradičné hodiny hudobnej výchovy so
Zoltánom Hanuszom a priateľmi“
OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Tanečné domy v Komárne“
OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Koncerty Évy Korpás pre Gymnázium
Hansa Selyeho“
OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
- vo výške 2 000,00 eur na „Organizovanie folklórneho festivalu
FONOGRÁF“
OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94501 Komárno
- vo výške 1 300,00 eur na „Činnosť fotoklubu Helios Komárno v roku 2017“
OZ Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „5. Lehárove leto 2017“
OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Adventný koncert komárňanských
speváckych zborov“
OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
- vo výške 2 000,00 eur na „Támogatás formaruha elkészítéséhez –
Gaudium vegyeskar fennállásának 15. évfordulója alkalmából“
OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „III. Nemzetközi baráti kórustalálkozó –
Míg végre megszólal a nagy Harmónia...“
OZ Kantantína, Vnútorná okružná 11/57, 94501 Komárno
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- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Jubilejný koncert z príležitosti 20.
výročia založenia ženského zboru Kantantína“
OZ KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Organizovanie klubových večier
hudobnej skupiny Kor-Zár“
OZ NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Kolož 148/1, 945 01 Komárno
– Ďulov Dvor
- vo výške 200,00 eur na podujatie „III. Denný letný tábor NIKI Dance &
Sport“
OZ PARAVÁN PT, Letná 18/6, Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Letné koncerty vážnej hudby na
Nádvorí Európy“
OZ PARAVÁN PT, Letná 18/6, Komárno
- vo výške 600,00 eur na podujatie „Svet rozprávok v KÚT-e“
OZ Rév, Dôstojnícky pavilón, Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Štúdiové divadelné predstavenia
v RÉV-e“
OZ "Tri potoky - Hárompatak", Palatínova 65/12, 94501 Komárno
- vo výške 100,00 eur na podujatie „Síppal, dobbal, nádihegedővel...“
OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3,
Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „III. Komarátsky festival detí“
OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3,
Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Naše Vianoce“
ODYSEA MYSLE, ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Rozprávkové Vianoce“
ODYSEA MYSLE, ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Maratón kreatívnych nápadov“,
ODYSEA MYSLE, ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO
- vo výške 400,00 eur na podujatie „HURÁÁÁ PRÁZDNINY – VAKÁCIÓÓÓ
!!!“
ODYSEA MYSLE, ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO
- vo výške 400,00 eur na podujatie „NEC ARTE NEC MARTE“
ODYSEA MYSLE, ROZMARÍNOVÁ 2, 945 01 KOMÁRNO
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Farebný svet života“,
Palatinus, Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Umiestnenie a slávnostné odhalenie
sochy gen. Artura Görgeya“
Podunajské múzeum, Palatínová 13, 945 01 Komárno
- vo výške 250,00 eur na podujatie „Nec arte nec marte - školská historická
súťaž“
PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Výstava učiteľov a žiakov Súkromnej
umeleckej školy Sylvii Czafrangó“
PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Sklenené obrazy Rozália Wirth
Molnárová v rámci 26. Komárňanských dní v Galérii Limes“
PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Tábor vitráž – Štúdio GLASSIC“
Pro HOK, n.o., Dunajské nábrežie 12, Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „XIII. Komárňanské univerzitné dni“
PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, Komárno
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- vo výške 200,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnia
v knižnici“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Mérföldkövek konferenciakötet kiadása“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2017“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Mérföldkövek XXI. konferencia
komáromi szekciójának szervezése a Komáromi Napok keretén belül“
Protest. Maď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magyar Protestáns
Oktatási és Kultúrális Egyesület, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „X. Harmos Károly Celoštátna výtvarná
súťaž – X. Harmos Károly Országos képzımőveszeti pályázat“
Protest. Maď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magyar Protestáns
Oktatási és Kultúrális Egyesület, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „VII. Tvorivé dielne – VII. Harmos Károly
kepzımőveszeti alkotótábor“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „COM-DANCE“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „Deti deťom 2017“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Komárňanské FOTO Spektrum 2017“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Kde bolo, tam bolo... / Hol volt, hol nem
volt...“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Graffity pri Váhu“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Komárňanská pevnosť cez objektív“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Pohybom ku zdraviu“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „3. ročník História Komárna vzdialená i
blízka“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „2. ročník Týždeň rodiny“
Regionálne osvetové stredisko, Petıfiho 2,945 01 Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Kreatívne bez bariér III.“
Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského, Komenského 3, Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „10. celoškolská dejepisná konferencia –
Dejiny našimi očami“
Rodičovské združenie pri ZŠ rozmarínová, Rozmarínová ul. 1,
Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „5. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou“
Rodičovské združenie pri MŠ Kapitánová, Kapitánova ul., Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „EKO STROM“
Rodičovské združenie pri ZŠ, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Odysea mysle pre deti“
Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno
- vo výške 500,00 eur na podujatie „5. Medový festival“
Cirkevná spojená škola Mariánum MTE, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01
Komárno
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- vo výške 500,00 na podujatie „Krst 2. albumu speváckeho zboru SCHOLA
MARIANA“
94. Spoločnosť Cornides István, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána
Cornidesa“
95. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01
Komárno
- vo výške 200,00 eur na podujatie „Scrabble turnaj v anglickom jazyku pre
žiakov stredných škôl“
96. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01
Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „V objatí kníh – maratón v nepretržitom
čítaní“
97. Stredná priemyselná škola - ISzKI, Petıfiho 2, 945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Pozvánka do divadla“
98. SZARKALÁB, Ul.práce 17, Komárno
- vo výške 100,00 eur na podujatie „Hagyományırzık találkozója“
99. Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Batta György: Vezérlı csillagunk,
Szent koronánk“
100. TÉKA társulás, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „Komáromi Nyári Tábor“
101. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno- vo výške 2 000,00 eur na podujatie „23. Festival Borostyán“
102. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Hudobný klub Borostyán“
103. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ul. práce, Ul.
práce, Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Tarka Délután“
104. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ul. práce, Ul.
práce, Komárno
- vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň boja proti obezite“
105. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na podujatie „XXII. Komárňanské pedagogické dni
– XXII. Komáromi pedagógiai napok“
106. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárne
- vo výške 500,00 eur na podujatie „ Zväz maď. pedagógov XXVI. Letná
akadémia M. Jókaiho - Az SZMPSZ XXVI. Jókai Mór nyári egyeteme“
107. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
- vo výške 400,00 eur na podujatie „ XIV. Tvorivý tábor - XIV. Jókai Mór
vers és prózamondó tábor“
108. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno
- vo výške 800,00 eur na podujatie „Machar – budúcnosť – celoročná séria
podujatí“
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3
VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť.
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B/

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

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1144/2017
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. Generation C media s.r.o., Iža 445
- na podujatie „Prednáška - diskusia so známym spisovateľom, športovcom
alebo hudobníkom“
2. Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o., Košice,
prevádzka Komárno, Stavbárov 8/8
- na podujatie „Intenzívny týždenný kultúrno-vzdelávací kurz pre stredoškolákov“
3. Občianske združenie N.N.G. – Nádej Novej Generácie, Komárno, S.
Takátsa 19
- na podujatie „Farebný Svet – týždeň indických filmov “
4. Rádio Mária Slovakia OZ, Jókaiho 6, 945 01 Komárno
- na podujatie „Vysielanie denného regionálneho – náboženského a kultúrneho
programu v maďarskom jazyku“
5. Teátrum, Lipová 1, 945 01 Komárno
- na podujatie „Görgey Gábor: Görgey“
6. WEST 2.0 s.r.o., Komárno, Lodná 4657/2B
- na podujatie „PARTYTIME SPECAIL – Komárňanské dni”
7. Občianske združenie Zdola, Komárno – časť Nová Stráž, Dlhá 52
- na podujatie „Organizovanie remeselného jarmoku 2017 v Komárne“.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1145/2017
uznesenie
poslanecký návrh poslanca Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa k návrhu na
poskytnutie finančnej dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai alapítvány
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 pre „Jókaiho nadáciu –
Jókai alapítvány“ v sume 15 000 eur,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
postupovať v zmysle bodu A/. Zdroj: Opravy na KOMVaK- znížiť 250 000 eur
o 15 000 eur.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1146/2017
uznesenie
k odovzdaniu činností prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Odovzdanie činností a prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie
Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Podunajsko“.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1147/2017
uznesenie
k žiadosti o zámenu nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer zámeny nehnuteľností bez finančného vyrovnania alebo akejkoľvek inej
náhrady v súvislosti so zámenou nehnuteľností, medzi Mestom Komárno
a Univerzitou J. Selyeho, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno,
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
1079/2016 zo dňa 8. decembra 2016, zverejnený dňa 21. decembra 2016 na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty
zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade
s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámenu nehnuteľností bez finančného vyrovnania alebo akejkoľvek
inej náhrady v súvislosti so zámenou nehnuteľností, medzi Mestom
Komárno a Univerzitou J. Selyeho, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945
01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že:
-

nehnuteľnosti, ktoré zámenou nadobúda do vlastníctva Univerzita J. Selyeho
na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej Mestom Komárno ako
požičiavateľom a Univerzitou J. Selyeho ako vypožičiavateľom dňa
31.01.2005 v znení neskorších dodatkov na dobu určitú od 1.2.2005 do
31.01.2030 užíva, a na vlastné náklady prestavala UJS pre účely univerzity,

-

k nehnuteľnostiam, ktoré zámenou nadobúda do vlastníctva Mesto Komárno
je zriadené predkupné právo v prospech mesta Komárno a ktorú
nehnuteľnosť univerzita nepotrebuje na vlastné účely,

nasledovne :
nehnuteľnosti vo vlastníctve Univerzity J. Selyeho, vedené na LV č. 10465
v k.ú. Komárno ako budova so súpisným číslom 1166 (Lehár), ktorá sa
nachádza na parcele registra „C“ č. 2035, parcela registra „C“ č. 2035 o výmere
770 m2, zast. plocha, ku ktorým nehnuteľnostiam je zriadené predkupné právo
v prospech mesta Komárno a ktorú nehnuteľnosť univerzita nepotrebuje na
vlastné účely,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno ako ostatný objekt so súp. č. 3698 (bývalá jedáleň), ktorá sa
nachádza na parcele registra „C“ č. 1818/28, parcela registra „C“ č. 1818/28
o výmere 2743 m2, zastavaná plocha, administratívna budova so súp. č. 3759,
ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1818/33, parcela registra „C“ č.
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1818/33 o výmere 250 m2, zastavaná plocha, ostatný objekt so súp. č. 3695
(bývalá telocvičňa), ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1818/27
o výmere 1279 m², zastavaná plocha, ktoré nehnuteľnosti na základe zmluvy
o výpožičke, uzatvorenej Mestom Komárno ako požičiavateľom a Univerzitou J.
Selyeho ako vypožičiavateľom dňa 31.01.2005 v znení neskorších dodatkov na
dobu určitú od 01.2.2005 do 31.01.2030 užíva a na vlastné náklady prestavala
UJS pre účely univerzity,
za nasledovných podmienok :

C/

-

náklady spojené so zámenou t.j. poplatok za podanie návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností hradí Univerzita J. Selyeho,

-

do uzatvorenia zámennej zmluvy na budove so súp. č. 1166 (Lehár), ktorá
sa nachádza na parc. reg. „C“ č. 2035 nebude evidované záložné právo
v prospech Betlen Gábor Alapkezelı Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Zártkörüen Müködı Részvénytársaság so sídlom Kossuth tér 2-4, 1055
Budapest,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1148/2017
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu nebytového priestoru so súp. č. 1044 na parc. registra „C“ č.
29/1 v budove Zichyho paláca s podlahovou plochou 90 m2, vedeného na LV č.
6434 v k.ú. Komárno, pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu
PODUNAJSKO–DUNAMENTE, IČO: 50092499, so sídlom Námestie slobody 1,
943 01 Štúrovo, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 1081/2016 zo dňa 08.12.2016, zverejnený dňa 21.12.2016 na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty
zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prenájom nebytového priestoru so súp. č. 1044 na parc. registra „C“ č. 29/1
v budove Zichyho paláca s podlahovou plochou 90 m2, vedeného na LV č.
6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Oblastnú organizáciu cestovného
ruchu PODUNAJSKO – DUNAMENTE, IČO: 50092499, so sídlom Námestie
slobody 1, 943 01 Štúrovo, spoločnosť zapísaná v Registri organizácií
cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky sekcia cestovného ruchu, číslo spisu: 27867/2015/SCR,
z dôvodu podpori a vytvárania podmienok na rozvoj cestovného ruchu v rámci
celého regiónu.
2. nájomné vo výške 100,- eur/rok
za nasledovných podmienok :
-

-

-

-

nájomca sa zaväzuje, že investície a rekonštrukčné práce na predmete
nájmu vykoná na vlastné náklady a vynaložené náklady na rekonštrukčné
práce nie sú započítateľné s nájomným,
režijné náklady súvisiace s prevádzkou nehnuteľnosti znáša nájomca,
nájomca sa zaväzuje prevziať dvoch zamestnancov mesta Komárno Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ v Komárne
(pracujúci v Komárňanskej Informačnej Kancelárií) do pracovného
pomeru,
v prípade akýchkoľvek stavebných úprav na objekte je potrebné si vybaviť
príslušné povolenie a odsúhlasiť
vopred vlastníkom a Krajským
pamiatkovým úradom, nakoľko sa jedná o NKP,
investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po
ukončení nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,
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B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1149/2017
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu časti pozemku vo výmere 12 m2, parcely registra „C“ č.1497,
vo výmere 835 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Ministerstvo životného
prostredia SR – sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra
1,812 35 Bratislava, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 1080/2016 zo dňa 08. decembra 2016, zverejnený dňa 27.
decembra 2016 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním
15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti pozemku vo výmere 12 m2, parcely registra „C“ č.1497, vo
výmere 835 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou pre Ministerstvo životného
prostredia SR – sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že v zmysle
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší má Ministerstvo životného prostredia SR
povinnosť informovať verejnosť o kvalite ovzdušia a umiestnená monitorovacia
stanica zabezečuje potrebné údaje pre informáciu. Jedná sa o verejný záujem.
2.

nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ 7,39 eur/m2/rok, celkom
88,70 eur/rok, za nasledovných podmienok :
- pozemok bude užívaný len na umiestnenie monitorovacej stanice,
- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí,
- mobilnú stanicu umiestniť v blízkosti už existujúcich objektov,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1150/2017
uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemkov a nebytového priestoru
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer prenájmu objektového súboru Bašty II., budovy so súp.č. 3411 na parc.
registra „C“ č. 5852, časť parc. reg. „C“ č. 5853 o výmere 8478 m², zast. plocha,
časť nehnuteľnosti na parc. reg. „C“ č. 5854 o výmere 7548 m², parc. reg. „C“ č.
5855 o výmere 6894 m², ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, pre účely vyčistenia celej plochy a údržby pozemkov, organizovania
kultúrnych podujatí, vytvorenia galérie – histórie Mesta Komárno a Pevnosti,
vybudovania vonkajšieho javiska, organizovania historických hier, propagácie
historických a umeleckých remesiel, na dobu určitú, t.j. 30 rokov od účinnosti
nájomnej zmluvy, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
pre Hnutie Si Dôležitý - Fontos Vagy Mozgalom, IČO: 50 081 829, so
sídlom Radnótiho 46, 946 03 Kolárovo, zaregistrovaný v registri Ministerstva
vnútra SR dňa 31.12.2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu že pozemky vyčistia na vlastné náklady a celý areál dajú do
takého stavu, aby mohli uskutočňovať spoločenské a kultúrne podujatia pre
komárňanov,
2. nájomné vo výške 100,- eur/rok
za nasledovných podmienok:

B/

-

nájomca sa zaväzuje, že investície a rekonštrukčné práce na predmete
nájmu vykoná na vlastné náklady a vynaložené náklady na rekonštrukčné
práce nie sú započítateľné s nájomným,

-

režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca,

-

v prípade akýchkoľvek stavebných úprav na objekte je potrebné si vybaviť
príslušné povolenie a odsúhlasiť vopred vlastníkom a Krajským
pamiatkovým úradom, nakoľko sa jedná o NKP,

-

investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po
ukončení nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,

-

mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
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1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 35:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 19
ZA
:4
PROTI
:1
ZDRŽALO SA
:9
NEHLASOVALO
:5
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UZNESENIA Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2017
1151/2017
uznesenie
k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 943/2016 zo dňa
29.09.2016 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 27.12.2016
na predaj nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu mesta Komárno
vo veľkosti 201/1000-in k nehnuteľnému majetku vedeného Okresným úradom
Komárno, katastrálnym odborom na LV č. 6752 v k.ú. Komárno ako:

B/

-

pozemok, parc. registra „C“ č. 136, zastavané plochy a nádvoria o výmere
2015 m²,

-

stavba (budova) na pozemku parc. registra „C“ č. 136 so súp. č. 799 s
vyvolávacou cenou najmenej za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým
posudkom č. 55/2016, vyhotoveným Ing. Alicou Bartúnkovou, znalkyňou v
odbore Stavebníctvo vo výške 691 000,- eur za celú nehnuteľnosť, z toho
podiel mesta Komárno 138 891,- eur,

schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže zo dňa 27.12.2016, predaj nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho
podielu mesta Komárno vo veľkosti 201/1000-in k nehnuteľnému majetku
vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom na LV č. 6752
v k.ú. Komárno ako pozemok, parc. registra „C“ č. 136, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2015 m², stavba (budova) na pozemku parc. registra „C“ č.
136 so súp. č. 799
1.

pre NOE, s.r.o., so sídlom Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
34108378, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, vložka č.: 597/T,

2.

kúpnu cenu 155 558,- eur, ktorá bola najvyšším podaním, za nasledovných
podmienok:
-

C/

viazanosť na podpísanie kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa schválenia
uznesenia,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
o podpísanie kúpnej zmluvy s víťazom verejnej súťaže podľa bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
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D/

schvaľuje
odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre
obchodnú verejnú súťaž nasledovne:
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 27.12.2016
JUDr. Margit Keszegh, predseda
Mgr. György Batta, člen
JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen
Ing. Katarína Prodovszká, člen

20,- eur,
20,- eur,
20,- eur,
20,- eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1152/2017
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 10/16 v Komárne pre L.
Ch., trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy
vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na
dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1153/2017
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. gen. Klapku 4/19 v Komárne pre K. B., trvalým
pobytom 945 01 Komárno a manžela T. B., trvalým pobytom 945 01 Komárno,
s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č.
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1154/2017
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na adrese Ul. mládeže 13, 945 01 Komárno s J.
Sz., trvale bytom 945 01 Komárno mimo zoznamu s tým, že zmluva o nájme
bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo
vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú, 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1155/2017
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/99 v Komárne pre K. L., trvale
bytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno, na dobu určitú, 1 rok, v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné
náklady a že sa s menovanou ukončí nájom bytu na adrese Veľký Harčáš 61/55
v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
1.

zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu bytu
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2.

spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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1156/2017
uznesenie
k Informatívnej správe o verejnom obstarávaní za obdobie
od 01.07.2016 do 31.12.2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.07.2016 do
31.12.2016.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 41:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 19
ZA
:4
PROTI
:2
ZDRŽALO SA
: 11
NEHLASOVALO
:2
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