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786/2016 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Dávid Kovács, 
-       JUDr. Tamás Varga.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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7872016 
uznesenie 

k návrhu programu 22. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 07. júla 
2016 v nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Priebežná správa o vykonaných opatreniach v súvislosti s petíciami vo veci 

neprispôsobivých obyvateľov zo sídliska I., Ul. Sústružnícka 3, Komárno a zo 
sídliska II., Ul. Zváračská č.19, Komárno 

3. Interpelácie a otázky 
4. Správa o plnení uznesení 
5. Protest prokurátora č. Pd 98/16/4401-3 
6. Výmena ISS - Správa z VO IT- prezentácia 
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015  

a)    KOMVaK, a.s. 
b)    Com-Média, spol. s.r.o. 
c)    Calor s.r.o. 

  8.  Návrh Nájomnej zmluvy medzi Mestom Komárno a spol. CALOR, s.r.o. 
  9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
10.  Obnova miestnych komunikácií – upresnenie 
11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
12. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
13. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
14. Návrh na VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi 
15. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2016 za 

uplynulé obdobie 
17. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v 

znení VZN č. 28/2015 pre Židovskú náboženskú obec v Komárne 
18.  Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016- 

informatívny materiál 
19. Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných 

terás na území mesta Komárno 
20. Návrh na realizáciu výstavby a obnovu prístreškov MHD 
21.  Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme za 

účelom rekonštrukcie - výmeny, údržby a komerčného využitia výlepných a 
vývesných plôch v meste Komárno 

22. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
23. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
24.  Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA, 

s.r.o. Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť 
zámennú zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č. k. 5Cb/4/2015 
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25. Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno 
26. Rôzne 
27.  Záver 
 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 
 

 
 
 
 



UZNESENIA Z 22. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 07. JÚLA 2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 08.07.2016. 4 

788/2016 
uznesenie 

 k informatívnej správe o vykonaných opatreniach v súvislosti s petíciami vo veci 
ods ťahovania neprispôsobivých ob čanov zo sídliska I. Ul. sústružnícka 3., 

Komárno a zo sídliska II., Ul. zvára čská 19, Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu MsÚ o vykonaných opatreniach  súvisiacich s petíciami 
vo veci odsťahovania neprispôsobivých občanov zo sídliska I. ul. 
Sústružnícka 3., Komárno a zo sídliska II., Zváračská 19, Komárno, 

 
2. v súčasnom období zabezpečené a nové navrhnuté opatrenia na riešenie 

vzniknutej situácie,  
 
B/ žiada  
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komár no  
 

1. prostredníctvom Odboru ekonomiky a financovania MsÚ v Komárne 
zabezpečiť zdroj krytia schválenej alternatívy v rámci zmeny rozpočtu 
mesta Komárno resp. z cudzích zdrojov (z úveru),                                                        

                                                                                   
 Termín: Najbližšie zasadnutie MsZ 

   
2. Prostredníctvom príslušných odborov Mestského úradu v Komárne 

a Mestskej polície v Komárne pokračovať s uplatňovaním práva mesta 
Komárno v priestupkovom a v správnom konaní voči vlastníkom  obytných  
domov na Ul. sústružníckej č. 3,  Komárno a na Ul. zváračskej č. 19., 
Komárno, 

 
3. Prostredníctvom Mestskej polície Komárno v spolupráci s príslušníkmi 

štátnej polícii zvýšiť hliadkovú činnosť a trvalo zabezpečiť udržiavanie 
verejného poriadku s využitím všetkých práv uloženia pokút páchateľovi 
podľa zákona o priestupkoch, 

 
4. Prostredníctvom Odboru ekonomiky a financovania MsÚ v Komárne 

vyžiadať informácie od Finančného riaditeľstva SR o plnení daňových 
povinností (daň z príjmov z prenájmu) majiteľov obytných domov na Ul. 
sústružníckej č. 3, Komárno a na Ul. zváračskej č. 19, Komárno. Následne 
zabezpečiť spoluprácu s Finančným riaditeľstvom SR v záujme získania 
objektívnych údajov na vyčíslenie dane z príjmu (z prenájmu), 

 
5. Vykonávať šetrenie v súčinnosti so stavebným úradom za účelom zistenia 

vykonania nelegálnych stavebných úprav v uvedených bytových domoch, 
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6.   Prostredníctvom zamestnankyne  terénnej práce pravidelne konzultovať 
problematiku ospravedlňovania neúčasti školopovinných detí s príslušnými 
základnými školami resp. detskými lekármi.       

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
       primátor mesta 
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789/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
ku dňu 28.06.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
28.06.2016. 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 9: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 7  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 10 
NEHLASOVALO : 1 
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790/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje   
 
uznesenie č. 662/2016, zdôvodnenie uvádzame v priloženej dôvodovej správe, 
 
 

662/2016 
uznesenie 

k vyhláseniu výberového konania na obsadenie funkci e riadite ľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 K omárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje  
 

podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno podľa Prílohy č. 1 
tohto uznesenia, 
 

B/  schva ľuje   
 

výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno v nasledovnom 
zložení: 
 
1. Mgr. György Batta, predseda 
2. Ing. Peter Korpás, člen  
3. Éva Ipóthová, člen 
4. JUDr. Margit Keszegh, člen 
5. Ing. Ladislav Čavojský, člen 
6. Ing. Mgr. Adamová Zita, člen 
7. MUDr. Anton Marek, člen, 
 

C)    žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 

a) zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia 
na úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači, 

b) o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia,  

Termín: 31.05.2016 
 

D)    žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno    
 

a) vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania 
na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 
Komárno,  
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b) predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu 
v Komárne.  

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom 
ukončení výberového konania 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 654/2016 zo dňa 09.05.2016 
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, odvolalo Ing. Mgr. Zuzanu Hervayovú z funkcie riaditeľky 
rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov, Špitálska 16, 945 01 Komárno (ďalej 
aj ako „Zariadenie“ s účinnosťou od 10.05.2016 a súčasne poverilo Mgr. Jozefu 
Himlerovú s riadením Zariadenia od 10.05.2016 až do úspešného ukončenia 
výberového konania na miesto riaditeľa zariadenia, najdlhšie však po dobu šiestich 
mesiacov odo dňa poverenia do funkcie. Súčasne primátor mesta bol požiadaný 
o vyhlásenie výberového konania do 31.05.2016 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 
552/2003 Z.z.“) na obsadenie miesta riaditeľa Zariadenia. Na zasadnutí MsZ dňa 
9.5.2016 poslanci MsZ sa  dohodli, že na najbližšom zasadnutí MsZ sa bude hlasovať 
o zložení komisie výberového konania a kvalifikačných požiadavkách na post funkcie 
riaditeľa Zariadenia pre seniorov.   

Dňa 26.05.2016 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne bol 
predložený materiál TE-804/2016 - Podmienky vyhlásenia výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno.   
Materiál bol vyhotovený v súlade s § 5 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 552/2003 Z.z.. 
Predmetom rokovania MsZ mali byť podmienky vyhlásenia výberového konania 
(kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá) vrátane  zloženia komisie a nie 
samotné oznámenie o vyhlásení výberového konania v zmysle  § 5 ods. 3 zákona č. 
552/2003 Z.z.. Poslancami navrhovanej zmene určené kvalifikačné predpoklady 
nekorešpondovali s podmienkami ktoré by mali byť štandardné pre riadiacu funkciu 
rozpočtovej organizácie. 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenúva 
vedúceho – riaditeľa rozpočtovej organizácie obce (Zariadenie pre seniorov Komárno).  
Keďže primátor mesta  a mestské  zastupiteľstvo predstavujú dva rôzne orgány 
s vlastnou kompetenciou a principiálne odlišným charakterom, platí, že primátor mesta 
predstavuje vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu rovnocenný orgán v štruktúre 
mestskej samosprávy, ktorému mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať povinnosti. 
Vzťah primátora mesta vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu teda nie je vzťahom 
organizačnej podriadenosti ale vzťahom spolupráce.  

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. „(1) Miesto vedúceho 
zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa 
uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí 
pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí 
ak osobitný predpis 12) ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo 
ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom“. 
  Podľa § 5 ods. 3 druhá veta zákona č. 552/2003 Z.z. „ ...  Výberové konanie na 
miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ alebo zakladateľ alebo orgán štátnej 
správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho 
orgánu vykonávať, patrí. ...“  

Žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj primátorovi, aj mestskému 
zastupiteľstvu. Vždy je založená právomoc iba jediného z orgánov obce, na ktorú sa 
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viaže aj následná zodpovednosť za prípadné protiprávne konanie alebo opomenutie 
zverenej povinnosti. Platí teda pravidlo, že zákonná úprava alebo štatút obce dáva 
výslovnú odpoveď na otázku, do právomoci ktorého orgánu je rozhodovanie o určitej 
otázke zverené. 

Do záležitostí zverených do výhradnej kompetencie primátora mesta nesmie 
zasahovať mestské zastupiteľstvo. Zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov Komárno je 
Mesto Komárno. Mesto Komárno zastupuje jeho štatutárny zástupca – primátor mesta. 
Ohľadom na ust. § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. ak určitú právomoc 
nezveruje zákon alebo štatút mesta explicitne do právomoci mestského zastupiteľstva, 
je daná kompetencia primátora mesta, t.j. vyhlásenie výberového konania je v 
kompetencii primátora mesta. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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791/2016 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 588/D/2012, zdôvodnenie uvádzame v priloženej dôvodovej správe, 
 

 
588/2012 

uznesenie  
k protestu prokurátora č.  Pd 7/12-6 proti uzneseniu Mestského zastupite ľstva 

v Komárne č. 446/2011  
zo dňa 08. 12. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

protest prokurátora č. Pd. 7/12-6 zo dňa 20. marca 2012 proti uzneseniu 
Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011, 
 

B/ vyhovuje  
 

protestu prokurátora č. Pd 7/12-6 zo dňa 20. marca 2012 proti uzneseniu 
Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011, 
 

C/ zrušuje 
 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 
2011,  
 

D/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
predkladať štvrťročne písomnú informáciu o verejných obstarávaniach mesta na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva za uplynulý štvrťrok.   

Termín: štvrťročne 
 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Navrhujeme zrušiť bod D uznesenie č. 588/2012, nakoľko uložená povinnosť je plnená 
priebežne a to z dôvodu, že: 
 

- podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov je verejný obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení 
kalendárneho štvrťroka hromadne zverejniť všetky vykonané verejné 
obstarávania, 

- všetky štvrťročné správy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania sú pravidelne 
(štvrťročne) zverejňované v profile verejného obstarávateľa na stránke 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4284  
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- aby sme zachovali transparentnosť, štvrťročné správy sú zverejňované aj na 
webovom sídle mesta Komárno http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnych-
obstaravani_4402.html. 

 
Tieto štvrťročné správy sú prehľadné a sú prístupné verejnosti, sú v nich zahrnuté 
všetky verejné obstarávania, ktoré boli vykonané za aktuálny kvartál (obdobie). 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 11: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 7  
PROTI   : 3 
ZDRŽALO SA  : 8 
NEHLASOVALO : 0 



UZNESENIA Z 22. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 07. JÚLA 2016 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 08.07.2016. 12 

792/2016 
k protestu prokurátora č. Pd 98/16/4401-3 proti opatreniu mesta Komárno - 
Zásadám pre zabezpe čenie odchytu túlavých a zabehnutých psov a ma čiek 

na území mesta Komárno  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ berie na vedomie 
 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 98/16/4401-3 zo dňa 
28.06.2016, doručené dňa 30.06.2016 proti opatreniu Mesta Komárno – 
Zásadám pre zabezpečenie odchytu túlavých a zabehnutých psov a mačiek na 
území mesta Komárno, 

 
B/ vyhovuje 

 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 98/16/4401-3 zo dňa 
28.06.2016, doručené dňa 30.06.2016 proti opatreniu Mesta Komárno – 
Zásadám pre zabezpečenie odchytu túlavých a zabehnutých psov a mačiek na 
území mesta Komárno, a zrušuje Zásady pre zabezpečenie odchytu túlavých 
a zabehnutých psov a mačiek na územím mesta Komárno prijaté uznesením č. 
1067/2005 zo dňa 14.07.2005 Mestským zastupiteľstvom v Komárne.  

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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793/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe oh ľadom výmeny ISS 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne       
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu ohľadom Výmeny ISS – správu z VO IT. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 14: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA   : 5  
PROTI   : 4 
ZDRŽALO SA  : 9 
NEHLASOVALO : 2 
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794/2016 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Ing. Bélu Szabóa na hlavného kontrolóra  
mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
 
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta KN o prehodnotenie 
uskutočnených VO od 1.1.2015 do 7.7.2016, či boli v súlade s platnými zákonmi 
a prešetriť efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta KN 
v rámci VO s porovnaním na obvyklú cenu v danej oblasti.   
 

Termín: októbrové zas. MZ 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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795/2016 
uznesenie 

k príprave na valné zhromaždenie spolo čnosti KOMVaK-Vodárne  
a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 

 
1. výročnú správu za rok 2015 a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 

2015, 
2. finančnú analýzu za rok 2015, 

a)   rozbor výsledku hospodárenia za rok 2015, 
b)   rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2015, 

3. správu nezávislého audítora SISA auditing spol. s.r.o. Na paši 4, 821 02 
Bratislava, Licencia SKAU č. 18 a dodatku správy auditu o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou, 

4. správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2015 
vrátane doporučených opatrení dozornej rady, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. výročnú správu a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015, 
2. finančnú analýzu spoločnosti za rok 2015, 
3. správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2015 

vrátane doporučených opatrení dozornej rady, 
4. použitie čistého zisku za rok 2015 v sume 14 855,28 Eur nasledovne: 

- prídel do rezervného fondu vo výške 10 % z čistého zisku 1 485,53 Eur, 
- podiel na zisku pre členov predstavenstva nasledovne: 

Ing. Zsolt Balogh 1 500 Eur, 
Ing. Ladislav Domonkos 1500 Eur, 
Ing. Viktor Olláry  1500 Eur, 

- podiel na zisku  pre členov dozornej rady nasledovne: 
Ing. Béla Szabó 500 Eur, 
Ing. Konštantín Glič 500 Eur, 
Peter Csudai   500 Eur,  

-  podiel na zisku pre Mesto Komárno ako jediného akcionára spoločnosti                       
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. vo výške 7.369,75 
Eur, 

            
uvedená čiastka bude účelovo viazaná na investičnom fonde na realizáciu                       
opatrení plánu obnovy vodárenského majetku (výročná správa spoločnosti 
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno za rok 2015, riadna účtovná 
závierka spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno za rok 
2015 a.s., správa dozornej rady spoločnosti KOMVaK a.s., správa nezávislého 
audítora SISA auditing spol. s r.o. Na paši 4, 821 02 Bratislava, licencia SKAU 
č. 18, dodatok správy auditu o overení súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou, tvoria  prílohu uznesenia),  

 
 C/ žiada 
   Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
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zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. v súlade s bodom A/ a B/ tohto 
uznesenia, a ako náhradníka zástupcu primátora. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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796/2016 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spolo čnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.  
za rok 2015  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2015, 
2. Riadnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2015, 
3. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o. – zisk po 

zdanení za rok 2015 vo výške 1 442,36 Eur,   
4.   Správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2015, 

  
B/ schva ľuje    
 

1. Riadnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2015, 
2. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o. – zisk po 

zdanení za rok 2015 vo výške 1 442,36 Eur, ktorý bude použitý na 
vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428 
– nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ) 

3.    Správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2015, 
 
      (Správa o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o za rok 2015, riadnu 

účtovná závierka spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2015 a správa 
dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2015, tvoria prílohu uznesenia) 

 
C/ žiada 
     Ing. László Stubendeka primátora Mesta Komárno  
 

zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia, a ako náhradníka zástupcu 
primátora. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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797/2016 
uznesenie 

     k hodnoteniu výsledku hospodárenia  spolo čnosti CALOR, s r.o. za rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

1. správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. 
za rok 2015, 

2. riadnu účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky spoločnosti CALOR, s.r.o. 
za rok 2015, 

3. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2015, 
            4.   správu nezávislého audítora EKOAUDITOR, spol. s r.o. Letecká 22, 831 03 

Bratislava, licencia CA č. 75 o overení správnosti účtovnej závierky za rok 
2015, 

   
  B/      schva ľuje  
      
            1.   riadnu účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky spoločnosti CALOR, s.r.o. 
                   za rok 2015,  
            2.   použitie čistého zisku v sume 12 767,53 € nasledovne: 
                  12 767,53 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu,   

3. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2015 vrátane      
doporučených  opatrení dozornej rady, 

  
            (správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za 

rok 2015, riadna účtovná závierka mikro účtovnej jednotky spoločnosti CALOR, 
s.r.o. za rok 2015,  správa dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2015, 
správa nezávislého audítora EKOAUDITOR, spol. s r.o. Letecká 22, 831 03 
Bratislava tvoria prílohu uznesenia) 

 
C/        žiada  
 Ing. László Stubendeka , primátora Mesta Komárno 
 

zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s r.o., v súlade 
s bodom  A/ a B/ tohto uznesenia, a ako náhradníka zástupcu primátora. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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798/2016 
uznesenie 

k návrhu Nájomnej zmluvy medzi Mestom Komárno 
a spolo čnos ťou CALOR, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ schva ľuje  
 

1. uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Komárno, ako prenajímateľom 
a spoločnosťou CALOR, s.r.o., ako nájomcom na prenájom súboru 
hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktorý bude ako celok využívaný za účelom 
výroby tepla a rozvodu tepla, a je presne vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, na dobu určitú, a to odo dňa 
účinnosti zmluvy do 31.12.2023. Nájomná zmluva s Prílohou č.1 tvorí 
prílohu tohto uznesenia, 

2. znenie Nájomnej zmluvy podľa predloženého návrhu so zapracovaním 
pripomienok finančnej komisie pri MsZ a dozornej rady spoločnosti, 

 
B/ žiada  
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 

1. zabezpečiť úkony spojené s podpísaním  Nájomnej zmluvy v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: do 15 dní od schválenia tohto uznesenia  

 
2. zabezpečiť zapracovanie tohto uznesenia do zmeny rozpočtu mesta na rok 

2016, po podpísaní Nájomnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
 

                                                                       Termín: najbližšia zmena rozpočtu 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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799/2016 
uznesenie 

k návrhu zmeny rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť COMORRA SERVIS o poskytnutie účelového príspevku na volejbalovú 
halu, na vyhotovenie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie 
a zníženie energetickej náročnosti tohto objektu, zároveň tak isto potrebného 
energetického auditu, 

 
B/ schva ľuje 
 

1.   zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
a. zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 nerozdelené (rozdiel 

zápočtu colnica)   o sumu 15 000 eur, 
b. zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 15 000 eur, program 8.3., odd. 

08., položka 721 Príspevok pre COMORRA SERVIS (účelový na 
volejbalovú halu – vyhotovenie projektovej dokumentácie za účelom 
rekonštrukcie a zníženie energetickej náročnosti), 

 
2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na strane 

príjmov a na strane výdavkov o sumu 15 000 eur, 
 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016,  

 
D/ ukladá 

Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi príspevkovej organizácii COMORRA 
SERVIS 
 
- premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do programového 

rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016, 
- vykonať verejné obstarávanie na výber dodávateľa. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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800/2016 
uznesenie 

k návrhu zmeny rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť COMORRA SERVIS o poskytnutie účelového príspevku na výmenu 
mantinelov s ochrannými sieťami a rekonštrukciou stĺpov osvetlenia ľadovej 
plochy, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
a) zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 nerozdelené (rozdiel  

zápočtu colnica) o sumu 30 000 eur, 
b)   zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 30 000 eur, program 8.3., odd. 

08., položka 721  Príspevok pre COMORRA SERVIS (účelový 
príspevok na výmenu mantinelov s ochrannými sieťami a rekonštrukciu 
stĺpov osvetlenia zimného štadióna), 

 
2.  zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na strane 

príjmov a na strane výdavkov o sumu 30 000 eur, 
 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016,  

 
D/ ukladá 

Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi príspevkovej organizácii COMORRA 
SERVIS 
 
- premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do programového 

rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016, 
- vykonať verejné obstarávanie na výber dodávateľa. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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801/2016 
uznesenie 

k návrhu zmeny rozpo čtu COMORRA SERVIS 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ súhlasí 
 

s poskytnutím účelového príspevku vo výške 9 216 eur na vykrytie spoluúčasti 
projektu Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, nasledovne: 

 
a) zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 Projekty - spoluúčasť  

o sumu 9 216 eur, 
b)  zvýšenie bežných výdavkov o sumu 9 216 eur, program 5.6., odd. 08., 

položka 641 001 Príspevok pre COMORRA SERVIS (účelový - na 
vykrytie spoluúčasti projektu Rozvoj miestnej a regionálnej 
zamestnanosti), 

 
2.  zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na strane 

príjmov a na strane výdavkov o sumu 9 216 eur, 
 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016,  

 
D/ ukladá 

Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi príspevkovej organizácii COMORRA 
SERVIS 
 
premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do programového 
rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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802/2016 
uznesenie 

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

poskytnutie finančného daru pre Mesto Komárno vo výške 4.700 eur, na 
základe darovacej zmluvy s Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s., o realizácií 
projektu „Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne“, 

 
B/ schva ľuje 

 
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 

-  zvýšenie kapitálových príjmov, položka 321 – granty, na prípravu 
a realizáciu projektu o sumu 4 700 eur, a zvýšenie kapitálových 
výdavkov, program 8.3. oddiel 06, položka 700 – výstavba 
bezbariérového chodníka na Palatínovej ulici o sumu 4 700 eur, 

-    presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a výdavky nasledovne: 

 
a)  zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 Projekty - spoluúčasť  

o sumu 1 884 eur, 
b)  zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 1 884 eur, položka 700 – 

spoluúčasť projektu „Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici 
v Komárne“, 

 
2. spoluúčasť Mesta Komárno v celkovej výške 1 884 eur, na 

spolufinancovanie projektu „Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici 
v Komárne“, 
 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

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

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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803/2016 
uznesenie 

k návrhu zmeny na zmenu Programového rozpo čtu na rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 
 

zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky, nasledovne: 
 
- zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 nerozdelené (rozdiel zápočtu 

colnica)   o sumu 3 948 eur, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 3 948 eur, program 8.3., odd. 06., 

položka 700 Úprava elektrického rozvodu ústrednej pevnosti Komárna – 
osadenie elektromerovej skrine.  

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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804/2016 
uznesenie 

k návrhu zmeny rozpo čtu  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 
 

zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky, nasledovne: 
 
a)    zníženie bežných  výdavkov, program 5.3, odd. 08., položka 640 účelová 

dotácia pre COM-MÉDIA spol. s r.o., o sumu  5 000 eur, 
b)  zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 08., položka 720 

účelová dotácia pre COM-MÉDIA spol. s r.o.,  o sumu 5 000 eur na nákup 
vysokokvalitného bezpáskového kamkordéra s príslušenstvom,  

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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805/2016 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpo čtových opatreniach schválených primátorom 
mesta Komárno v roku 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 1 až 7/2016, 12/2016 a 20 až 29/2016 schválené primátorom 
mesta Komárno v roku 2016 za obdobie január až máj 2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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806/2016 
uznesenie 

k informatívnej správe o stave vymáhania nedoplatko v mesta Komárno  
za predchádzajúce roky k 31.05.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
informatívnu správu o stave vymáhania nedoplatkov mesta Komárno za 
predchádzajúce roky k 31.05.2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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807/2016 
uznesenie  

k poslaneckému návrhu MUDr. Zoltána Benyóa k obnove  miestnych komunikácií 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada pána primátora  
 
do 30.09. zabezpečiť: 
 
a) vypracovanie zoznamu potenciálnych projektov, ktorých realizácia vyžaduje 

prijatie úveru, 
b) Projekt Obnovy miestnych komunikácií zaradiť do tohto zoznamu, 
c) vypracované materiály v záujme informovanosti občanov zverejniť a následne 

prerokovať v Mestskom zastupiteľstve cieľom určenia poradia týchto projektov. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 29: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  21 
ZA   : 8 
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 10 
NEHLASOVALO : 3 
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808/2016 
uznesenie  

k správe o obnove miestnych komunikácií v meste Kom árno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
             

dôvodovú správu o postupe prípravných prác na obnovu miestnych komunikácií  
v meste Komárno  v súlade s uznesením MZ č. 623/2016, 

 
B/ schva ľuje 

 
1. predložený rozsah a špecifikáciu plánovaných prác na schválených 

komunikáciách mesta , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia, 
 
2. geometricky zamerané plochy  opráv  jednotlivých komunikácií: 
       

Ul. Eötvösova 16.420m2 
 Dunajské nábrežie                                         13.270m2 
 Ul. Mesačná                                                      1.951m2 
 Ul. Jókaiho  1.104m2 

Ul. Budovateľská                                               5.106m2 
 Ul. Komáromi  Kacza                                         6.067m2 
 Ul. Biskupa Királya/ Záhradnícka-Špitálska /  1.533m2 

Ul. Biskupa Királya /Špitálska-cintorín/              3.894m2 
 Nám. M.R. Štefánika                                          2.215m2 
 Pohraničná ul. /po Jókaiho / v zmysle PD /        1.364m2 
 Gútsky rad                                                           149m2 
 Ul. Lehárova                                                      2.475m2 
 Ul. Jazmínová + Smrečinová – N. Stráž           1.640m2 
 Ul. Včelárska – N. Stráž                                      922m2 
 Ul. Slobody                                                        5.600m2 
  

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

po zabezpečení potrebných technických informácií a podkladov pristúpiť 
k zabezpečeniu transparentného verejného obstarávania v súlade so zákonom 
a formou elektronickej aukcie. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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809/2016 
uznesenie  

k návrhu po čtu tried a detí v materských školách v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno v školskom roku 2016/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
návrhy počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v školskom roku 2016/2017 nasledovne: 
 

Materská škola Počet 
tried 

Plánovaný 
počet detí 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48 6 126 
MŠ Eötvösova ul. 64 6 126 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20 2 28 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská 4 2 22 
MŠ Kapitánova ul. 29 3 57 
MŠ Ul. Komáromi Kacza 33 2 42 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. K. Kacza 39 2 42 
MŠ Lodná ul. 1 6 126 
MŠ Mederčská ul. 38 2 42 
MŠ Ul. mieru 16 4 84 
MŠ Dlhá ul. 1, Nová Stráž 1 21 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Nová 
Stráž 

1 21 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vodná ul. 29 4 84 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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810/2016 
uznesenie 

k návrhu po čtu prijímaných žiakov a po čtu tried prvého ro čníka základných škôl 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2016/2 017 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
návrhy počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2016/2017 nasledovne: 
 

Základná škola 

Plánovaný 
počet tried 

prvého 
ročníka 

Počet prijímaných 
žiakov do prvých 

ročníkov 

Plánovaný 
počet tried 

nultého 
ročníka 

Počet 
žiakov 

v nultom 
ročníku 

J. A. Komenského 3 60 0 0 
Rozmarínová ul. 1 1 16 1 8 
Ul. pohraničná 9 3 51 0 0 
Móra Jókaiho 2 44 0 0 
Eötvösova ul. 39 3 65 0 0 
Ul. práce 24 3 61 1 14 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta  
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811/2016 
uznesenie 

k návrhu na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a ško lských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, presun 
finančných prostriedkov v celkovej výške 44.650 eur s kódom zdroja 41 
z bežných výdavkov Program 6.1. – Spoluúčasť na projektoch školstva na 
kapitálové výdavky Program 8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície 
do školských zariadení,  

 
2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, presun 

finančných prostriedkov v celkovej výške 12.757 eur s kódom zdroja 43 
z kapitálových výdavkov Program 8.3. – Nerozdelené (rozdiel zápočtu 
colnica) na kapitálové výdavky Program 8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – 
Investície do školských zariadení, 

 
3. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, presun 

finančných prostriedkov v celkovej výške 13.030 eur s kódom zdroja 41 
z kapitálových výdavkov Program 8.3. – Spoluúčasť na projektoch mesta na 
kapitálové výdavky Program 8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície 
do školských zariadení, 

 
B/ schva ľuje 
 

investičné akcie v rámci Programu 8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície 
do školských zariadení nasledovne: 
 

- výmena výplní otvorov a zateplenie budovy vo výške 10.000 eur – 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, 
Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000 eur – Materská  
škola, Lodná ul. 1, Komárno, 

- výmena výplní otvorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 
4.000 eur – Materská  škola, Mederčská ul. 38, Komárno, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000 eur – Materská 
škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno, 

- dokončenie rekonštrukcie budovy vo výške 5.000 eur – Materská škola, 
Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž, 

- rekonštrukcia priestorov v budove na Ul. Košickej pre nultý ročník a 
rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 15.000 eur – Základná 
škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava podláh vo výške 15.000 eur 
– Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno, 

- výmena výplní otvorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 
8.000 eur – Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 
3, Komárno, 
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- výmena linolea v jedálni vo výške 10.000 eur – Základná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000 eur – Základná 
škola, Ul. pohraničná 9, Komárno, 

- rekonštrukcia šatne pri telocvični vo výške 10.000 eur – Základná škola 
Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór 
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom, 

- odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno vo výške 10.000 eur, 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

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

 
Termín: do 31.12.2016 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
      primátor mesta 
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812/2016 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta 
Komárno na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely 
pre: 

 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098299, na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním  pre 40 účastníkov - občanov Komárna,  na zdravotno-rekondičný  
pobyt  v Demänovskej doline – Chata Bystrina  vo výške  800 eur, 

 
B/        žiada 
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  Komárno 
 

zabezpečiť poukázanie schválenej  finančnej  dotácie z účelového fondu  
z rozpočtu Mesta  Komárno  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
          
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098299, na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním  pre 40 účastníkov - občanov Komárna,  na zdravotno-rekondičný  
pobyt  v Demänovskej doline – Chata Bystrina  vo výške  800 eur. 

                                                                                        
                                                        Termín: do 31.08.2016  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
      primátor mesta 
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813/2016 
uznesenie 

k prerušeniu 22. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:04 hodine,  
 
B/  ur čuje 
 

termín pokračovania 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
deň 14. júl 2016 so začiatkom o 13.00 hod.   

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 35: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 7 
PROTI   : 1 
ZDRŽALO SA  : 5 
NEHLASOVALO : 5 

 


