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11/2011 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
určuje 
 
dvoch overovateľov 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 

 
- Ing. Gábor Dékány, 
- Mgr. Ondrej Gajdáč. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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12/2011 
uznesenie 

k návrhu programu 5. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
program 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 3. marca 2011 
v nasledovnom znení: 
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky poslancov 
3. Personálne otázky – Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, s.r.o. 

a schválenie zástupcu mesta do jej štatutárneho orgánu 
4. Návrh na uznesenie k predloženej indikatívnej ponuke poskytnutia investičného úveru pre 

mesto Komárno 
5. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 

27.01.2011 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2011 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
8. Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2010 
9. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno  
10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
11. Žiadosť o opakované predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov na adrese 

Komárno, Palatínova ul. č. 47 
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa mení VZN č. 31/2008 

o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských 
obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009 a 19/2009 

13. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu          
14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
15. Žiadosti v územnoplánovacích veciach 
16. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 4/B/2009  
17. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 6/2010   
18. Žiadosti a návrhy v majetkových veciach 
19. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 2. februára 2011 
20. Rôzne 
21. Záver 
 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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13/2011 
Uznesenie 

K Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
A/ berie na vedomie 
        
           Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 27. 

januára 2011,         
  
B/       schva ľuje 
 

1. zmenu v časti A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1573/2009 zo 
dňa 17. decembra 2009 nasledovne: 

      
 „Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 

 
prideliť nájomné byty v bytovom dome na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61 
pre žiadateľov o prenájom mestského bytu nasledovne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“ 

 
 

2. zmenu v časti A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1734/2010 zo 
dňa 22. apríla 2010 nasledovne: 

 
      „Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 

 
prideliť garsonku na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61/59 pre Helenu 
Koničekovú, trvale bytom Komárno, s tým, že s menovanou sa ukončí nájom 
obytnej miestnosti č. 12 v objekte pre náhradné ubytovanie na adrese Dunajské 
nábrežie 16, 945 01 Komárno podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady,  

14. Veľký Harčáš 61/53 Paálová Réka 
17. Veľký Harčáš 61/56 Petrová Laura 
25. Veľký Harčáš 61/64 Dávidová Linda 
28. Veľký Harčáš 61/67 Gerencséri Tibor 
31. Veľký Harčáš 61/70 Margitová Marta 
33. Veľký Harčáš 61/72 Rigóová Henrieta a manžel Ferdinand Rigó 
47. Veľký Harčáš 61/86 Jakabová Mária 
52. Veľký Harčáš 61/91 Szabó Ladislav 
63. Veľký Harčáš 61/102 Knihárová Monika 
68. Veľký Harčáš 61/107 Ballová Ľudmila 
80. Veľký Harčáš 61/119 Židek Peter 
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B/ ukladá 
                  Mestskému úradu v Komárne 

 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu obytnej 
miestnosti č. 12 v objekte pre náhradné ubytovanie na adrese Dunajské nábrežie 16 
a zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.     

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

                                                                                                  Zodpovedný: prednosta MsÚ“ 
C/ zrušuje 
 
           nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne: 
 

číslo 373/2004 – z dôvodu neaktuálnosti, 
číslo 1062/2008 – v časti B bod 6 doporučujeme zrušiť pre nezáujem zo strany 
žiadateľov, 
číslo 1836/2010 - v časti B1 doporučujeme zrušiť body 14, 25, 28, 31, 33, 63, 68, 80 
(pridelenie bytov Veľký Harčás 61/53, 61/64, 61/67, 61/70, 61/72, 61/102, 61/107, 
61/119), 
číslo 1842/2010 - z dôvodu nereflektovania žiadateľa na pridelený byt, 
číslo 1895/2010 - v časti B1 doporučujeme zrušiť body 17, 33, 47, 52, 63 (pridelenie 
bytov Veľký Harčás 61/56, 61/72, 61/86, 61/91, 61/102), 
číslo 1900/2010 - z dôvodu, že žiadateľ stiahol svoju žiadosť o výmenu bytu, 
číslo 1902/2010 - z dôvodu nereflektovania žiadateľa na pridelený byt, 
číslo 1904/2010 - z dôvodu nereflektovania žiadateľa na pridelený byt,     
číslo 1905/2010 - z dôvodu odmietnutia prideleného bytu žiadateľom, 
číslo 1906/2010 - z dôvodu odmietnutia prideleného bytu žiadateľom. 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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14/2011 
uznesenie 

k Návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno 
na 1. polrok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2011, 

 
B/ poveruje 

Mgr. Miklósa Csintala, hlavného kontrolóra Mesta Ko márno  
 
výkonom kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

 
  Termín: 1. polrok 2011 

Zodpovedný: hlavný kontrolór 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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15/2011 
uznesenie 

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
za uplynulé obdobie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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16/2011 
uznesenie 

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2010.  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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17/2011 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže, vyhlásenej na predaj vo ľných bytov uznesením Mestského zastupite ľstva 

v Komárne číslo 2015/2010 zo d ňa 5. novembra 2010 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

Správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž zo dňa 08. decembra 2010 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj voľných bytov, uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 2015/2010 zo dňa 05. novembra 2010, 

 
B/   schva ľuje 

 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 2015/2010 zo dňa 5. 
novembra 2010, s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže a vyhodnotením obchodnej 
verejnej súťaže zo dňa 08. decembra 2010, predaj majetku nasledovne: 

 
1. garsónka na III. poschodí na Klinčekovej ul. 4/27 v Komárne so súpisným číslom 

2569, so spoluvlastníckym podielom 2053/196722 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom 2053/196722 na pozemku 
parc. č. 2351, parcela registra „C“, o výmere 469 m2 , zastavaná plocha, na ktorom je 
obytný dom postavený, vedený na LV č. 8084 v k.ú. Komárno, pre  
EXPRESSOLUTION s.r.o., so sídlom Ul. mieru 1, 945 01  Komárno za kúpnu cenu 
11.800,00 eur, 

 
2. 2-izbový byt na I. poschodí na Ul. budovateľskej 58/31 v Komárne so súpisným 

číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na pozemku 
parc. č. 5449, parcela registra „C“, o výmere 888 m2, zastavaná plocha, na ktorom je 
obytný dom postavený, vedený na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre Adriána Kudlíka, 
rodeného Kudlíka, trvalým pobytom Komárno za kúpnu cenu 11.400,00 eur, 

 
3. 2-izbový byt na I. poschodí na Ul. budovateľskej 58/33 v Komárne so súpisným 

číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na pozemku 
parc. č. 5449, parcela registra „C“, o výmere 888 m2 , zastavaná plocha, na ktorom je 
obytný dom postavený, vedený na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre IMMO-MEM s.r.o, 
so sídlom Ul. mieru 1, 945 01  Komárno za kúpnu cenu 11.300,00 eur, 

 
4. 2-izbový byt na II. poschodí na Ul. budovateľskej 58/34 v Komárne so súpisným 

číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom 5147/184308 na pozemku 
parc. č. 5449, parcela registra „C“, o výmere 888 m2 , zastavaná plocha, na ktorom je 
obytný dom postavený, vedený na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre CARIBIC plus 
s.r.o., so sídlom Ul. mieru 1, 945 01 Komárno za kúpnu cenu 12.100,00 eur. 

 
  za nasledovnej podmienky: 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. 
 
C/   ukladá 
      Mestskému úradu v Komárne 
 

1. postupovať v zmysle zápisnice Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, 
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                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
            Zodpovedný: prednosta MsÚ  

 
2. zabezpečiť zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí 

uznesenia mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
3. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny víťazom obchodnej 

verejnej súťaže, 
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                    Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
4. zabezpečiť vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným účastníkom obchodnej 

verejnej súťaže 
 

   Termín: 14 dní od schválenia uznesenia 
                    Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
D/   schva ľuje 

 
odmenu členom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, v zmysle 
Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, prítomným na 
zasadnutí komisie dňa 8. decembra 2010: 

 
Ing. Imrich Dubány, predseda komisie 20,- eur 
Ing. László Gyırfy, člen komisie 20,- eur 
Mgr. Ondrej Gajdáč, člen komisie 20,- eur 
Ing. Katarína Dubányová, člen komisie 20,- eur 

 
   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                    Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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18/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

       prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/1 v Komárne pre Vieru Košturiakovú, 
trvalým pobytom Šrobárová, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN č. 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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19/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

       prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 12/13 v Komárne pre Elemíra Lévaiho, 
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 č. 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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20/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/37 v Komárne pre Enikı Szapuovú,  
trvalým pobytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 
ods. 3 a 4 VZN č. 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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21/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/27 v Komárne pre Františka Rigoa, 
a manželku Angelu Rigovú, obaja trvale bytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  
bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 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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22/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom  mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/22, Komárno pre Richarda Rafaela, 
trvalým pobytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu  bude uzatvorená v zmysle § 6 
ods. 4 VZN č. 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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23/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/44, Komárno pre Tímeu Fitosovú, trvale 
bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN 
č. 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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24/2011 
uznesenie  

k návrhu na prenájom  mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/48, Komárno pre Žanetu Rigóovú, trvale 
bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN 
č. 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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25/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/55, Komárno pre Róberta Bokrosa, trvale 
bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN 
č. 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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26/2011 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový na adrese Veľký Harčáš 61/57, Komárno pre Veroniku Lakatosovú, 
trvale bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 
4 VZN č. 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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27/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/77, Komárno pre Moniku Rafaelovú, trvale 
bytom Komárno a manžela Róberta Rafaela, trvale bytom Marcelová, s tým, že zmluva 
o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN č. 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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28/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/78, Komárno pre Romana Sárköziho, 
trvale bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 
4 VZN č. 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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29/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/100, Komárno pre Mário Lakatosa, trvale 
bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 4 VZN 
č. 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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30/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/116, Komárno pre Richarda Lakatosa, 
trvale bytom Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 
4 VZN č. 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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31/2011 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu po uplynutí výp ovednej lehoty 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, v súlade § 6 ods. 6  VZN 
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom: 

 
František Benko, trvalým pobytom Komárno,   
- nájom bytu Ul. R. Seressa 2/10, Komárno   

 
ktorý v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za 
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podal 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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32/2011 
uznesenie 

k žiadosti o pred ĺženie lehoty 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  konštatuje, že 
 

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením Mestského 
zastupiteľstva Komárno číslo 1673/2010 zo dňa 25. februára 2010 bol uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1736/2010 zo dňa 22. apríla 2010 schválený 
predaj 2- izbového bytu na prízemí na Palatínovej ul. č. 47/2 v Komárne a 3-izbového 
bytu na Palatínovej ul. č. 47/2 v Komárne pre Gabriela Balogha, s trvalým pobytom 
Komárno a manželku Nikoletu Balogh, s trvalým pobytom Komárno, s podmienkou 
zaplatenia kúpnej ceny v celej výške z hypotekárneho úveru do 60 dní odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva a záložného práva do katastra nehnuteľností. 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  uznesením číslo 1912/2010 zo dňa 19. septembra 
2010 schválilo predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov do 26. októbra 2010, 

 
B/  neschva ľuje 
 

predĺženie lehoty určenej na zaplatenie celej výšky ceny bytov z hypotekárneho úveru 
pre Gabriela Balogha, s trvalým pobytom Komárno a manželku Nikoletu Balogh, 
s trvalým pobytom Komárno,    

 
C/  ukladá 

   Mestskému úradu v Komárne 
 
vykonať potrebné opatrenia na základe bodu B/ tohto uznesenia.  
 

      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  
                      Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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33/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös 

Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvő Alapiskola Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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34/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho Komárno - Jókai Mór 

Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno - Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő 
Alapiskola Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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35/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Ul. práce 24, Komárno - Munka Utcai 

Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce 24, Komárno - Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvő Alapiskola Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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36/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Ul. pohrani čná 9, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Ul. 
pohraničná 9, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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37/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Komenského ul. 3, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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38/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Rozmarínová ul. 1, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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39/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej umeleckej školy – M ővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy 
– Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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40/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Eötvösova ul. 48, Komárno - Eötvös 

Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno - Eötvös Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvő Óvoda Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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41/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Eötvösova 
ul. 64, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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42/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Ul. františkánov 20, Komárno – 

Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20, Komárno – Ferences barátok Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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43/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Handlovská ul. 4, Komárno - 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská ul. 4, Komárno - Handlová Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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44/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kapitánova 
ul. 29, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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45/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komá rno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda 
Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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46/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – 

Komáromi Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – Komáromi Kacz Endre 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 

 



UZNESENIA Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 3. MARCA 2011 

__________________________________________________________________________ 

 39 

47/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Lodná ul. 
1, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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48/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Meder čská ul. 38, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Mederčská 
ul. 38, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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49/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda 
Ul. mieru 16, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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50/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Vodná ul. 29, Komárno - Víz Utcai 

Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Vodná ul. 29, Komárno - Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvő 
Óvoda Komárom.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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51/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž - 

Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom - İrsújfalu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž - Hosszú Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom - İrsújfalu.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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52/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Dlhá ul. 1, 
Komárno – Nová Stráž.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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53/2011 
uznesenie  

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Centra vo ľného času – Szabadid ıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času – 
Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno.    
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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54/2011 
uznesenie  

k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej um eleckej školy – M ővészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Štruktúru kariérových pozícií Základnej umeleckej školy – Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, 
Komárno. 
(štruktúra tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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55/2011 
uznesenie  

k Návrhu na zmenu uznesenia MZ v Komárne č. 1741/2010 zo dňa 22. apríla 2010 
k Návrhu na zaradenie školského výchovno-vzdelávaci eho zariadenia – školského 

strediska záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu uznesenia číslo 1741/2010 zo dňa 22. apríla 2010 nasledovne:  
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

zriadenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia - Školského strediska 
záujmovej činnosti Dievčenský volejbalový klub ako súčasť Základnej školy Ul. 
pohraničná 9, Komárno, ak zriadenie tohto zariadenia neovplyvní financovanie 
existujúcich škôl a školských zariadení v originálnych kompetenciách Mesta Komárno,   

 
B/  ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: 1. septembra  2011 
Zodpovedný: prednosta MsÚ“ 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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56/2011 
uznesenie  

k Žiadosti Török Ignác Gimnázium, Gödöll ı o postavenie pamätnej tabule Ignáca Töröka 
v priestoroch Leopoldovej brány Novej pevnosti  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
postavenie pamätnej tabule Ignáca Töröka, niekdajšieho veliteľa Komárňanskej pevnosti 
o rozmeroch 60 x 150 cm v priestoroch Leopoldovej brány Novej pevnosti s nasledovným 
textom: 
 

„TÖRÖK IGNÁC 
HONVÉD TÁBORNOK 

GENERÁL MAĎARSKEJ REVOLÚCIE 
VÉRTANÚ 
 MUČENÍK 
1795-1849 

GÖDÖLLİ - ARAD 
HADMÉRNÖK, 

 A KOMÁROMI ERİD PARANCSNOKA 
VOJENSKÝ INŽINIER,  

VELITEĽ KOMÁRŇANSKEJ PEVNOSTI 
 

ÁLLÍTTATTA A GÖDÖLLİI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM 2011. 
VYHOTOVILO GYMNÁZIUM IGNÁCA TÖRÖKA GÖDÖLLİ 2011” 

 
Termín: 1. mája  2011 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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57/2011 
uznesenie 

k zavedeniu elektronickej aukcie v meste Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
ukladá 
Mestskému úradu Komárno 
 
zaviesť elektronickú aukciu na všetky verejné obstarávanie pre Mesto Komárno – Mestský úrad 
Komárno od 1. mája 2011. 
 

Termín: 1. mája 2011 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 

 
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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58/2011 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpo čtových opatreniach schválených  
primátorom mesta Komárno v roku 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenie číslo 23 až 28, 31 až 42, 44 až 50 a 64 až 73/2010 schválené 
primátorom mesta Komárno v roku 2010. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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59/2011 
uznesenie 

k cene za výrobu, distribúciu  a dodávku pitnej vod y a za odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou na rok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0102/2011/V, ktorým pre regulovaný 
subjekt KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. určuje na obdobie od 1.1.2011 
do 31.12.2011 tieto maximálne ceny: 
 
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej  

vody verejným vodovodom s výnimkou lokality 
Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň     0,7635 eur/m3 

 
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej  

vody verejným vodovodom pre odberateľov v lokalite 
Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň     0,8232 eur/m3 

 
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody 

verejným vodovodom                   0,3817 eur/m3 
 
- maximálna cena za odvedenie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou      0,7857 eur/m3 
 

Uvedené ceny sú bez DPH. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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60/2011 
uznesenie 

k povereniu primátora na schválenie zmien v rozpo čte Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  zrušuje 

 
uznesenie č. 463/2007 z 12 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 15. 
novembra 2007, 

 
B/  poveruje 

MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 

schváliť zmeny rozpočtu Mesta Komárno o účelovo určené finančné prostriedky 
poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR od 1. januára 2011 v súlade so zákonom č. 
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 
C/   ukladá 

Mestskému úradu Komárno 
 

predkladať správu o vykonaných zmenách v rozpočte Mesta Komárno schválené 
primátorom mesta.  

 
Termín: priebežne 

Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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61/2011 
uznesenie   

k žiadosti Ing. Ladislava Szilárda, trvalým pobytom  Komárno, Ediny Dömötörovej, 
trvalým pobytom Komárno o za čatie obstarávania zmeny Územného plánu zóny Alžbeti n 

ostrov Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
zámer  zmeny Územného plánu zóny Alžbetin ostrov Komárno  
 
začlenenie severnej časti pozemkov na parc. č. 3502, 3503, 3501 a 3509 z UB 4/3 s funkčným 
využitím pre plochy záhrad bez objektov do UB  4/5 s funkčným využitím pre plochy záhrad so 
záhradkárskymi chatami. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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62/2011 
uznesenie na KRM č. /2010 

k využitiu pozemkov parkoviska pred nemocnicou na M ederčskej ulici na výstavbu 
polyfunk čného objektu  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    konštatuje, že 
 

1. bola podaná žiadosť investora MORAT, s.r.o., IČO: 44 887 957, so sídlom 
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava v súvislosti so zámerom výstavby 
polyfunkčného objektu na pozemkoch parc.č 153/1, 153/9 v k.ú. Komárno,   

2. zámer výstavby polyfunkčného objektu je navrhovaný na pozemkoch, ktoré sú 
využívané na parkovanie motorových vozidiel pre návštevníkov Nemocnice 
Komárno,  

3. podľa platného územného plánu mesta Komárno sú tieto pozemky určené výhradne 
pre plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s doplnkovými plochami a zariadeniami pre odstavovanie vozidiel na teréne a pod 
terénom  

4. uvedený zámer polyfunkčného objektu nie je charakteru občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu, 

5. územný plán mesta Komárno určuje dôsledné uplatnenie požiadaviek na rozsah 
plôch statickej dopravy, zodpovedajúci príslušnému druhu a veľkosti zariadenia 
občianskej vybavenosti, 

6. parkovisko pred nemocnicou na Mederčskej ulici je potrebné naďalej využívať 
výlučne pre parkovanie motorových vozidiel návštevníkov a zamestnancov 
Nemocnice Komárno, 

 
B/   neschva ľuje 
 

zámer výstavby polyfunkčného objektu na pozemkoch parc. č. 153/1, 153/9 k.ú.            
Komárno.  
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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63/2011 
uznesenie  

k investi čnému zámeru KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Ko márna, a.s., I ČO: 
36 537 870, so sídlom E. B. Luká ča 25. 945 01 Komárno „ ČOV – Komárno, zvýšenie 

kapacity“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
investičný zámer KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., IČO: 36 537 870, so 
sídlom E. B. Lukáča 25. 945 01 Komárno „ČOV – Komárno, zvýšenie kapacity“ na pozemkoch 
parc. č. 1520/20, 1520/31, 1519/2, 1527/2 k.ú. Komárno vo vlastníctve mesta Komárno 
s podmienkou, že investičný zámer bude financovaný zo zdrojov EÚ a z vlastných zdrojov 
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 

 



UZNESENIA Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 3. MARCA 2011 

__________________________________________________________________________ 

 56 

64/2011 
uznesenie 

 k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komá rno číslo 4/B/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       konštatuje, že 
 

1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno číslo 4/B/2009 sú prerokované a spracované 
v súlade s  § 22 až § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie, 

 
2. Záväzné časti Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 4/B/2009 sú 

vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno  číslo 2/2011,  ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno, 

 
B/      schva ľuje 

 
Územný plán mesta Komárno v znení Zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Komárno číslo 4/B/2009. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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65/2011 
uznesenie  

 k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komá rno číslo 6/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       konštatuje, že 
 

1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno číslo 6/2010 sú prerokované a spracované 
v súlade s  § 22 až § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie, 

 
2. Záväzné časti Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 6/2010 sú 

vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno  číslo 3/2011,  ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno, 

 
B/      schva ľuje 

 
Územný plán mesta Komárno v znení Zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Komárno číslo 6/2010 za podmienky vypracovania urbanistickej štúdie alebo územného 
plánu zóny na lokalitu 020 K Za humnami. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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66/2011 
uznesenie 

 k žiadosti o výpoži čku pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
          

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 7 m2 z parcely registra „C“ č. 
7702 o výmere 3523 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre  
Miklósa Jeneiho a manželku Gabrielu Jeneiovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na 
dobu určitú 2 roky, za účelom vybudovania vstupu pred garážou na pozemok p.č. 7633  
– novostavbou na p.č. 7633 vo vlastníctve žiadateľov, zo zámkovej dlažby, na vlastné 
náklady žiadateľov, za nasledovných podmienok:  
 
- vypožičiavatelia sa zaviažu, že plánované investície uskutočnia v súlade 

s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno,   
- vypožičiavatelia sa zaviažu, že vybudované investície po ukončení výpožičky 

odovzdajú bezplatne do vlastníctva mesta, 
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa 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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67/2011 
uznesenie 

 k žiadosti o výpoži čku pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
          

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 34 m2 z parcely registra „C“ č. 
242 o výmere 2208 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre  
Ľudmilu Kökényovú, trvalým pobytom Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom 
vybudovania chodníka zo zámkovej dlažby na vlastné náklady žiadateľa pred rodinným 
domom na p.č. 239 vo vlastníctve žiadateľa, za nasledovných podmienok:      

 
- 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, 
 
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 

 



UZNESENIA Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 3. MARCA 2011 

__________________________________________________________________________ 

 60 

68/2011 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke časti pozemku  a uzatvorenie budúcej 
zmluvy o vecnom bremene  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
 

pre Mgr. Adriána Gyıriho, trvalým pobytom Komárno, 
 
1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 38 m2 z p.č. 7051/321 

o výmere 7661 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za 
účelom vybudovania vjazdu do dvojgaráže so zámkovou dlažbou na ul. K. Nagya 
v Komárne, v rámci investičnej činnosti „Prístavba k rodinnému domu a garáž“ na 
p.č. 6933, 6934 vo vlastníctve žiadateľa, vedených na LV 5748 v k.ú. Komárno, na  
vlastné náklady žiadateľa na dobu 2 roky,  

 
2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časti pozemku p.č. 

6915 o výmere 7056 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
pre účely vybudovania elektrickej a plynovej prípojky na náklady žiadateľa v rámci 
investičnej činnosti „Prístavba k rodinnému domu a garáž“ na p.č. 6933, 6934 vo 
vlastníctve žiadateľa, vedených na LV 5748 v k.ú. Komárno,   

 
za nasledovných podmienok:  
- 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 vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu 

zmluvy o výpožičke, 
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená 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,  
 

B/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne 
 
- zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto 

uznesenia, 
- 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 

 



UZNESENIA Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 3. MARCA 2011 

__________________________________________________________________________ 

 61 

69/2011 
uznesenie 

 k žiadosti o výpoži čku pozemkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
          

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 64 m2 z parcely registra „C“ č. 
1957 o výmere 2577 m2, zastavaná plocha a časti pozemku o výmere 370 m2 z parcely 
registra „C“ č. 1987/3 o výmere 19 m2, ostatná plocha a z parcely registra „C“ č. 1987/4 
o výmere 414 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Zoltána 
Kollára, trvalým pobytom Komárno, na dobu určitú 2 roky, za účelom vybudovania 
chodníka za zámkovú dlažbu na vlastné náklady žiadateľa pred administratívnou 
budovou, za nasledovných podmienok:      

 
- 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, 
 
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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70/2011 
uznesenie 

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

 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemku vedeného na LV 
6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Štefana Vargu – TRANSKER, so sídlom Ulica Kultsára 4, 
945 01 Komárno, IČO: 11899476 za účelom zriadenia elektrickej NN prípojky 
a podperného bodu na pozemku parcely registra „C“ č. 11783 o výmere 1415 m2 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno k stavbe „Parkovacia plocha pre kamióny – 
Hadovce“ na  náklady žiadateľa Ing. Štefana Vargu – TRANSKER, IČO: 11899476, so 
sídlom Ulica Kultsára 4, 945 01 Komárno, zaregistrované v živnostenskom registri  
Obvodného úradu Komárno, číslo živnostenského registra 401-4548 zo dňa 13.03.1992,  
za nasledovných podmienok: 
  
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená 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, 
 

B/ 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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71/2011 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke časti pozemkov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 937 m2, z parcely reg. „C“ č. 
3867/1 o výmere 2695 m2, zastavaná plocha a na časť pozemku o výmere 70 m2 
z parcely reg. „C“ č. 3867/2 o výmere 1748 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 
v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania okružnej križovatky „Okružná križovatka „NAY – 
FAMILY CENTRUM Komárno“ a priľahlých chodníkov pre chodcov pre Z&T, a.s., IČO: 
35 795 140, so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, zaregistrované v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka číslo 2536/B, na dobu určitú do 
31.12. 2011, za nasledovných podmienok:  
 
- 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 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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72/2011 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke časti pozemkov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 10 m2, z parcely reg. „C“ č. 
1710/85 o výmere 6997 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, za 
účelom zabezpečenia prístupu a vybudovania vchodu zo zámockej dlažby k vlastným 
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na parcele „C“ č. 1710/70,246,383 pre Štefana 
Mackoviča a manželku Evu Mackovičovú, obaja trvalým pobytom Komárno – Nová 
Stráž, na dobu určitú, 2 roky, za nasledovných podmienok:  
 
- 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 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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73/2011 
uznesenie 

k žiadosti o zníženie nájomného za dlhodobý prenájo m pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje   
 
zníženie nájomného za dlhodobý prenájom pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
ako a p.č. 9386 o výmere 31 m2, zastavaná plocha (pozemok pod drevenou chatkou bez 
súpisného čísla vo vlastníctve žiadateľa), pre Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia 
Komárno, IČO: 36108708, so sídlom Záhradnícka ulica 16 II/4, 945 01 Komárno, zaregistrovaný 
na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1–909/90-60-3 dňa 14.01.2004. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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74/2011 
uznesenie 

k žiadosti o zapo čítanie vynaložených investícií do prenajatého majet ku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje   
  
 v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov uzatvorenie dodatku Zmluvy o nájme nebytových priestorov, 
vyhotoveného pod č. 64131/2916/OSM/2010 dňa 30.09.2010 na prenájom budovy so 
súp.č. 662 na p.č. 7308, (bývalé jasle na Košickej ulici), vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, IČO: 
034041923, so sídlom Košická ulica 8, 945 01 Komárno, za nasledovných podmienok: 

 
- vynaložené investície do prenajatého majetku na základe predložených faktúr vo 

výške 3 760,97 eur sú odpočítateľné z dlžnej sumy, ktorá vznikla za obdobie  počas 
ktorého nájomca užíval nebytové priestory bez právneho dôvodu, 

- nájomca zostatok dlžnej sumy za užívanie nebytových priestorov bez právneho 
dôvodu vo výške 653,49 eur  uhradil dňa 24.11.2010, 

- viazanosť návrhu dodatku zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
zmluvy o nájme,   

 
B/ ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                    Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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75/2011 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Komárno je nájomcom prevažnej 
časti nebytových priestorov v budove so s.č. 2654 na p.č. 5869, vedenej na LV 6434 
v k.ú. Komárno na základe platnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov pod č. 
685/OSM/2004 zo dňa 04.11.2004, vyhotovenej na základe uznesenia MZ č. 656/2004 
zo dňa 14. októbra 2004 v znení jej dodatku č. 1 pod č. 12326/3984/OSM/2005 zo dňa 
29.04.2005, vyhotoveného na základe uznesenia MZ 956/2005 zo dňa 21. apríla 2005 
na dobu určitú do 30. novembra 2019 za symbolické nájomné 0,03 eur/rok. Schválením 
prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 37,64 m2  by sa stali nájomníkmi 
celej budovy. Organizácia ako jediná v meste zabezpečuje celodennú starostlivosť 
o mentálne postihnutých ľudí a ľudí s autizmom v prenajatých priestoroch. 

 
B/ schva ľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v objekte na Ulici priateľstva 
(bývalá MŠ), so s.č. 2654 na p.č. 5869, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, 2 
miestnosti na prízemí s podlahovou plochou 37,64 m2 pre Združenie na pomoc ľudom 
s mentálnym postihnutím, IČO: 35613441, so sídlom Ulica priateľstva 2, 945 01 
Komárno, zapísaná v registri Občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod 
číslom VS/1 – 900/90 –13739 dňa 11.02.1998, na dobu určitú do 30. novembra 2019,  
za nasledovných podmienok:   

 
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v zmysle bodu A tohto 

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

C/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne 

 
zabezpečiť spracovanie návrhu zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v zmysle 
bodu A  tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

                  Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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76/2011 
uznesenie 

k správe Komisie pre medzinárodnú a cezhrani čnú spoluprácu pri mestskom 
zastupite ľstve Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

informáciu o spoločnom projekte „Tábory ručných remesiel“ družobných miest Mesto 
Komárno, Mesto Komárom, Mesto Sebes a Mesta Kralupy nad Vltavou, 

 
B/  schva ľuje 
 

účasť  Mesta Komárno na organizovaní 4. ročníka medzinárodného tábora „Tábory 
ručných remesiel“  v roku 2011v Meste Komárom, 

 
C/  ukladá 

Mestskému úradu v Komárne 
 
1. oznámiť  vedeniu Mesta Komárom účasť delegácie Mesta Komárno na 4. ročníku 

podujatia spoločného projektu pod organizáciou Mesta Komárom, 
 

                                                                       Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
                                                                                               Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
2. určiť zamestnanca MsÚ pre prípravu uvedeného podujatia a koordináciu úloh 

vyplývajúcich z pripravovaného projektu, 
 

                                                                             Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
                                                                                                    Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
3. po rokovaniach s organizátorom - Mesto Komárom - listom oznámiť výsledky 

rokovaní aj ostatným spolupracujúcim mestám. 
 

                                                                                 Termín: do 30 dní od ukončenia rokovaní 
                                                                                                    Zodpovedný: prednosta  MsÚ 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 


