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608/2020
uznesenie
k návrhu overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

Mgr. Patrik Ruman,
Mgr. Ildikó Bauer.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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609/2020
uznesenie
k návrhu programu 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 06. februára
2020 v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Informácia o zmene ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v
regióne a prijatých opatreniach
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 –
informatívna správa
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020
VZN mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č.
3/2018
Návrh na schválenie VZN esta Komárno číslo …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Komárno č. 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020
Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno
Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno
Návrhy na spolufinancovanie projektov Envirofondu
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020
Žiadosti a návrhy na úseku športu
Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného
personálneho obsadenia
Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2019
Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na
rok 2020
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Návrh na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální
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24. Informatívna správa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového
príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální
25. Informatívna správa o verejných obstarávaniach
26. Zmena v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
27. Rôzne
28. Záver

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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610/2020
uznesenie
na zmenu uznesenia č. 549/2019 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 28. novembra 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 549/2019 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 28. novembra 2019 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku, parcely registra „C“ č. 1639 o výmere 19 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Bc. A. T., rodeného T.,
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 503/2019 zo dňa 30. októbra 2019, zverejnený
dňa 04.11.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 1639 o výmere 19 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Bc. A. T., rodeného T., s
trvalým pobytom 945 01 Komárno,
- ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pozemku je postavená
garáž, ktorú dlhodobo t.j. viac ako 11 rokov užíva žiadateľ,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 45,20 eur/m2, celkom 858,80 eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí
kupujúci,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

4

Uznesenia podpísané primátorom dňa 07. februára 2020

UZNESENIA Z 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 06. FEBRUÁRA 2020

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

611/2020
uznesenie
na zmenu uznesenia 555/2019 zo 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 28.11.2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 555/2019 zo dňa 28.11.2019 nasledovne:
uznesenie
555/2019
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje,
že zámer predaja pozemku, parcely registra „C“ č. 3678/1, vo výmere 1195 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Mgr. M. R., rodeného
R., s trvalým pobytom 945 05 Komárno a Bc. R. R., rodeného R., s trvalým pobytom
945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 505/2019 zo dňa 30. októbra 2019, zverejnený dňa 04.11. 2019 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 3678/1, vo výmere 1195 m2, zastavaná
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Mgr. M. R., rodeného R., s
trvalým pobytom 945 05 Komárno v podiele ½ k celku a Bc. R. R., rodeného R.,
trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele ½ k celku, ako prípad osobitného
zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok z jednej strany susedí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov a s ďalších strán so železničnou traťou resp. chodníkom,
na danom pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, z toho dôvodu nie je možné
na ňom realizovať stavebnú činnosť a vzhľadom na jeho dispozíciu nie je
predpoklad, že by mohol byť samostatne využívaný iným záujemcom,
2. kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku č. 191/2019, vypracovaným
Ing. Tiborom Szabóom, znalcom v odbore stavebníctvo, vo výške 12.800,00
eur,
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za nasledovných podmienok:
- kupujúci uhradí sumu vo výške 5 ročného nájomného vo výške 9.600,00 eur
stanoveného znaleckým posudkom č. č. 191/2019, vypracovaným Ing. Tiborom
Szabóom, znalcom v odbore stavebníctvo z titulu bezdôvodného obohatenia za
užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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612/2020
uznesenie
k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.12.2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.12.2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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613/2020
uznesenie
k súhrnnej správe o hlavného kontrolóra za rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v
podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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614/2020
uznesenie
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1. Informatívnu správu č. 13/2019, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania zákona
č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií v
podmienkach mestskej samosprávy a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov pri kontrole č. 06/ÚHK/2017 u kontrolovaného subjektu Mestský
úrad v Komárne Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306525.
2. Informatívna správa o prevode, stave budovy bývalej Polikliniky a úkonoch vykonaných
na záchranu a jej využitie.
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 31.01.2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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615/2020
uznesenie
k Správe o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov
verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb
a účelov v regióne a prijatých opatreniach
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a
prijatých opatreniach.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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616/2020
uznesenie
k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísané primátorom mesta
Komárno v roku 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 98 až 109/2019 podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
za obdobie december 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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617/2020
uznesenie
na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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618/2020
uznesenie
k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na
rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
rozpis kapitálových výdavkov z príjmov predaja majetku mesta na rok 2020, v zmysle
schváleného Programového rozpočtu na roky 2020-2022, UMZ č. 584/2019, vo výške
500 000,00 eur, podľa rozpisu v tabuľke 3A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
uznesenia,

B/

berie na vedomie
prílohu č. 3B – rozpis investícií v záväznom poradí na rok 2020, ktoré budú schválené
a realizované z investičného fondu, po schválení záverečného účtu za rok 2019,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.
2. dodržať výdavky jednotlivých položiek investičných výdavkov ako záväzné limity
na rok 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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619/2020
uznesenie
k návrhu na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A.

berie na vedomie
predložený návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov,

B.

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 8.7. odd. 06, položka 600 – Rezerva
poslancov, o sumu 188 500,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.7 položka 600, o sumu 101 000,00 eur,
podľa tabuľky č.1 tohto uznesenia
3) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. položka 700, o sumu 25 000,00 eur,
podľa tabuľky č.2 tohto uznesenia.
4) zvýšenie kapitálových výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Móra Jókaiho,
Ul. mieru č. 2, na vonkajšiu učebňu, o sumu 30 000,00 eur, podľa tabuľky č. 3
5) zvýšenie kapitálových výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Komárno, Ul.
Eötvösa č.39, na interaktívnu tabulu, o sumu 2 500,00 eur, podľa tabuľky č. 3
6) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. položka 720 – účelový príspevok pre
COMORRA SERVIS na rozšírenie požičovne člnov, o sumu 30 000,00 eur, podľa
tabuľky č. 3
7) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020, na
strane kapitálových príjmov a na strane kapitálových výdavkov o sumu 30 000,00
eur, o účelový príspevok z rozpočtu mesta, na rozšírenie požičovne člnov.
Tabuľka č. 1, tabuľka č. 2 a tabuľka č. 3 tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia,

C.

žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Mgr. Katalin MÁTYÁS , riaditeľku ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č. 2
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /4 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
3 . Ing. Petra Majera, riaditeľa ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /5 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
4. Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /7 tohto uznesenia do rozpočtu
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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620/2020
uznesenie
k oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
Správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno,
B/ schvaľuje
vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno
zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.2 v poradí:
-

Chodník a spevnená plocha pred kultúrnym domom v Novej Stráž – 175 m2

-

Chodník a spevnená plocha pred kultúrnym domom v Kave – 164 m2

-

Spevnené plochy križovatky Komenského – Rákócziho – 75 m2

-

Spevnené plochy križovatky Záhradnícka – Pohraničná pri BVTV a Prior – 186 m2

-

Spevnené plochy križovatky Záhradnícka – Pohraničná pri Matici a ZŠ – 131 m2

-

Ul.Jazerná (úsek od obchodu k soche Csokonaiho) – 115 m2

-

Chodník pri Dome Matice Slovenskej medzi sochou a parkom – 190 m2

-

Spojovací chodník na sídlisku Bašty - Selyeho ul. – 60 m2

-

Úseky Eötvösovej ul.:
o Chodník pri trhovisku – 115 m2
o Chodník medzi Svätojánskou ul. a Potravinami – 345 m2
o Príjazd do Zber. surovín – 105 m2
o Chodník medzi ulicami Hviezdna a Pávia (strana vežiaky) – 360 m2
o Chodník medzi vjazdmi do školy a zdrav. strediska – 140 m2

-

Ul. Komáromi Kacza – 360 m2

-

Pohraničná (obojstranne)

-

Slnečná (Od Ul. práce po Trstinovú a od Trstinovej po Ul. 29 augusta)

-

Palatínova (od mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne

-

Dunajské nábrežie (Od Lehárovej po Elektrárenskú, strana mesto)

-

Krížna (v MČ Nová Stráž)

-

Ul. 29. augusta (obojstranne)

C/ ruší
uznesenie MZ č. 90/2019,
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D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
-

zabezpečiť postupnú projektovú prípravu,

-

zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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621/2020
uznesenie
k obnove športových zariadení v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu o postupe obnovy športových zariadení v meste Komárno,
B/ schvaľuje
vykonanie obnovy športových zariadení mesta Komárno zo schváleného rozpočtu
bežných výdavkov, programu 5.1 (zdroj 41 z účtu 642001-na športové zariadenia
v majetku mesta) v poradí:
Plánované obnovy

Plánované náklady

Futbalové ihrisko v MČ Nová Stráž

25 000

Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove

17 000

Ul. slobody - pri Žihadielku – budova a ihrisko

52 000

Multifunkčné ihrisko na VII sídlisku (Svätojánska ul.)

13 000

Multifunkčné ihrisko v Bauringoch

2 000

Multifunkčné ihrisko na Ulici Selyeho

6 000

Basketbalové ihrisko na Damjanichovej ul. - oplotenie

3 000

Tenisový kurt v Klube kajakárov

20 000

Basketbalové ihrisko pri kaplnke pri cintoríne

10 000

Skateboard ihrisko na brehu Váhu

5 000

Spolu - bežné výdavky mesto:

153 000

Futbalové ihrisko ZŠ na Ul. Práce

20 000

Futbalové ihrisko ZŠ Komenského

15 000

Spolu bežné výdavky - rozpočtové organizácie

35 000

Plánované investície

Plánované náklady

Fitpark na Bubnovej – Hviezdnej a externý pingpongový stôl

12 000

Spolu kapitálové výdavky

Celkom

200 000
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C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 640 – Dotácie
na športové zariadenia v majetku mesta, o sumu 200 000,00 eur
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.1., odd. 08, položka 600 – výdavky
na obnovu športových zariadení podľa tabuľky,o sumu 153 000,00 eur
3) zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Komárno,
Ul. práce č.24, na obnovu futbalového ihriska, o sumu 20 000,00 eur
4) zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ J.Á. Komenského
Komárno, na obnovu futbalového ihriska, o sumu 15 000,00 eur
5) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., od 08, položka 700 – Fitpark
na Bubnovej – Hviezdnej a externý ping-pongový stôl, o sumu 12 000,00 eur

D/ žiada
1. Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno
a) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
b) zabezpečiť postupnú projektovú prípravu,
c) zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu,
2. PaedDr. Zuzanu Langschadlovú, riaditeľku ZŠ J.Á. Komenského, Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /4 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
3 . Mgr. Judit Károlyi Szikonya, riaditeľku ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce premietnuť
zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /3 tohto uznesenia do rozpočtu rozpočtovej
organizácie na rok 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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622/2020
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra
Jókaiho v Komárne s VJM“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM“,

B/

súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 16 674,64 eur. Celkové výdavky projektu: 212 180,14 eur,

C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 700 – z predaja
majetku, neurčená investícia, o sumu 16 675,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 09, položka 700 – výdavky na
spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra
Jókaiho v Komárne s VJM“ o sumu 16 675,00 eur,

D/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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623/2020
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy
Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia
budovy Základnej umeleckej školy Komárno“,

B/

súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 1 636,14 eur. Celkové výdavky projektu: 32 718,14 eur,

C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 700 – neurčená
investícia z predaja majetku, o sumu 1 636,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, Základnej umeleckej školy – výdavky na
spoluúčasť projektu s názvom „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej
školy Komárno“ o sumu 1 636,00 eur,

D/

žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a) postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Františka Petra Dis.art, riaditeľa Základnej umeleckej školy Komárno, Letná
ul. 12
premietnuť zmenu do rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2020 v zmysle
bodu C/2 tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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624/2020
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre
seniorov Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno“,

B/

súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 29 308,29 eur. Celkové výdavky projektu: 143 410,29 eur,

C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:

D/

1.

zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 08, položka 700 – neurčená
investícia z predaja majetku o sumu 29 308,00 eur,

2.

zvýšenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Komárne na strane kapitálových
výdavkov, na spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
Zariadenia pre seniorov Komárno“, o sumu 29 308,00 eur,

žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a) postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Mgr. Hedvigu Polgárová, riaditeľku Zariadenia pre seniorov v Komárne
premietnuť zmenu do rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2020 v zmysle bodu
C/2 tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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625/2020
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Správcovská n. o. , Lesná 173/32, 94501 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Spoznaj históriu bášt II.“
22MEDIA s.r.o. ,Tržničné námestie 4810,94501 Komárno
vo výške 700,00 eur na podujatie „Pravidelná online rubrika s názvom kam do
mesta“
Acoustic O.Z. Zlievarenská ul.2270/7, 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Koncerty Tria Vadkerty- Sipos-Zsabka pre ZŠ
Komárna“
Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 800,00 eur na „Letný tábor legenda Ríma 2020 KN“
Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Festival na otvorenie šk. .r. 2020/2021“
Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Festival detí a rodín“
Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Stretnutie z Mikulášom“
Animátori KN. Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie „ Predtáborové sústredenie animátorov“
BAD IDEA o. z. , Orgovánová 3413/2, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Marta Králiková - výročná autorská výstava“
Bíró Lucián , n .f. Biskupa Királya 30, 94501 Komárno
vo výške 200,00 na podujatie „ Kultúra, viera a vzdelávanie“
CDT Light&Sound s.r.o ,Bubnová ul.2784/4 , 94501 Komárno
vo výške 1 500,00 eur – KomRock
Centrum vzdelávania a rozvíjanie talentu, Kúpeľňa ul.1022/4,Komárno
vo výške 300,00 eur na tematický tábor „Kde bolo, tam bolo“
Cinebase s.r.o, Hadovce 10.945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na Komárno 360*
Cirkevná spojená škola Marianum MTE ,Ul. biskupa Királya 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň ľudovej rozprávky“
Detský kútik Žubrienka, Malá jarková 388/48 ,945 01Komárno, 945 01
vo výške 500,00 eur na podujatie „Celoročné aktivity, programy“
DIVADLO - BORÁROS IMRE SZINHÁZ PÁVIA 24/14 94501 KOMÁRNO
vo výške 500,00 eur na“ S Bohom za vlasť“
DRAMAŤÁK A REBELI O.Z.,NÁM. SV.ROZÁLIE 884/8 94501 KOMÁRNO
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Zviera študentský muzikál“
DRAMAŤÁK A REBELI O.Z.,NÁM.SV.ROZÁLIE 884/8 94501 KOMÁRNO
vo výške 500,00 eur na podujatie „Vianočná kapustnica“
EVENT N.O.,BUBNOVÁ UL. 2349/1 94501 KOMÁRNO
vo výške 700,00 eur na podujatie „Pesničky Rezső Seressa“
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

EVENT N.O.,BUBNOVÁ UL.2349/1 94501 KOMÁRNO
vo výške 700,00 eur na podujatie Metodika a nové trendy – umelecký prednes poézie
a prózy
Falka o.z. ,Malá jarková 14A, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Škola Šermu“
Fond Doroty Kanthovej, Záhradnícka 16, 945 01
vo výške 700,00 eur na podujatie „20. Výročie činnosti Doroty Kanthovej“
FRANKOVKA,O.Z.,UL.GEN.KLAPKU 2981/60 94501 KOMÁRNO
vo výške 300,00 eur na podujatie „Jarná koštovka“
Golden Leo s.r.o Konvalinková 2222/1,94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na Mobilná informačná aplikácia mesta Komárno
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA ,POHRANIČNÁ 10, 94501
KOMÁRNO
vo výške 200,00 eur na podujatie „3.ročník projektu Deutsch macht spa„
Hansel reštaurácia,s.r.o Valchovnícká 21,945 01 Komárno
vo výške 200 eur na podujatie „Hudobné piatky“
Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 300 eur na „Narodeninové blusovanie u psa“
Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na „Letná blusová noc u psa“
Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na „Blusové vianoce“
Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na „Pesfest“
Impulzus , Bubnová ul. 2784/4 O.Z., 945 01 Komárno,
vo výške 200,00 eur na podujatie „Populárnovedecký seminár 2020“
Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „57.Jókaiho dni“
Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru GIMISZ“
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 700,00 eur na podujatie „Oslava
výročia narodenia M.Jókaiho –
odovzdanie ceny Jókaiho a oslavy dňa maďarskej prózy“
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „A magyar népmese napja“
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Oslavy Sv. Štefana “
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Oslavy 20. Výročia založenia združenia spojené
s výstavou a vydaním publikácie“
KANTANTÍNA O.Z. Vnútorná okružná 11/57, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň evanjelickej cirkvi –slávnostný koncert
komorného zboru “
Kassai škola jazdcov lukostrelcov O.Z.Nová Osada 4504, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal“
Klub priateľov Podunajského múzea v Komárno Palatínová 13, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Organizovanie odborných prednášok, udržiavanie
hrobov významných osobností “
Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 500,00 eur na podujatie „5. letný tábor – tvorivé dielne s čitateľmi“
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42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 200,00 eur na podujatie „5.ročník literárneho kvízu“
Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 200,00 eur na podujatie „5.ročník výtvarnej súťaže“
Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok - Komáromi
Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, K.Thalyho 14, Komárno
vo výške 500,00 Cieľom spolku je zachovanie a odovzdanie tradícii pre budúce
generácie
Komáromi Folkfészek Népművészeti Műhely O.Z, Bratislavská cesta 1803, 945
01 Komárno
vo výške 300,00 eur na financovanie folklórneho súboru Feszty
Komáromi Folkfészek Népmüvészeti Műhely O.Z. Bratislavská cesta 1803, 945
01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie III. Tábor ľudovej hudby – „Tündérkert“
Kuckó O.Z. Eötvösa 2513/47, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Výstava skautov a pedagogické aktivity“
Mária Rádió Mirjam. o.z., Jókaiho 6 , 94501 Komárno
vo výške 500,00 na Prípravu a vysielanie regionálnych správ
Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
vo výške 200,00 eur na vydanie zborníka z odborného sympózia „Spravodlivosť pre
všetkých“
Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
vo výške 200,00 eur Pútavá grafická prezentácia tematických okruhov z dejín so
vzťahom k mestu Komárno
Mládežníčka Organizácia v Komárne Komisz, ul. Sústružnícká 1367/14 94501
Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Besedy v Komárne
N.O. Patrona Nostra, Rozmarínová č.2 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kultúra bez hraníc“
Nadácia – Kikötő, Mexikói cesta 47/A Budapest
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Civilný salón“
Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň maďarskej kultúry a poézie
Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Dobré slovo – Jó szó„
NatMed s.r.o. Komárno , Vnútorná okružná 176/9, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Jazz a Víno v tieni bášt 2020“
OZ AVE s.r.o. Komárno Zlievarenská 2274/5, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „Koncerty Pétera Emmera“
OZ Camerata Comorra 945 01 Komárno – Hradná 1 ,945 01 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „22.Majstrovské kurzy komor. hudby“
OZ Concordia Chorus PT, Hradná 1 ,945 01 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Jubilejný koncert z príležitosti založenia
speváckeho zboru“
OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Multi-kultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby
KÚT“
OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Pénteki szöszmötölés“
OZ ÉS PT Hlavná 34,94501 Komárno – Nová Stráž
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Ekhós –szekér fesztivál“
OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň poézie“
24

Uznesenia podpísané primátorom dňa 07. februára 2020

UZNESENIA Z 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 06. FEBRUÁRA 2020

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň rodín“
OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Divadlo pre všetkých“
OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „10.Jubilejný ročník tanečných domov v Komárne“
OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94501 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na celoročnú činnosť fotoklubu
OZ Komárňanský okrášlovací spolok, Vnútorná Okružná 176/9, 94501 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Komárňanský pivný festival 2020“
OZ KORZÁR – KOR - ZÁR PT, Zlievarenská 7/1 , 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Koncert hudobnej skupiny Korzár pre ZŠ a SŚ
Komárna“
OZ NEC ARTE NEC MARTE, Kováčska 11, 94501 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na „Kultúrne večery s Norou Jankovič“
OZ NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Kolož 148/1, 945 01 Komárno – Ďulov
Dvor
vo výške 200,00 eur na podujatie „ Denný letný tábor NIKI Dance & Sport“
OZ Rácz Cello Quartett N.G.G. Ul. slobody 1748/3, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na „Netradičné hodiny hudobnej výchovy pre ZŠ“
OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Adventný koncert komárňanských speváckych
zborov“
OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Slágermúzeum – Spomienkový večer na Seress
Rezső“
OZ HEDERA – Borostyán Társaság, gen.Klapku 11/6, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „25. Festivál Borostyán“
OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3 , 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Putovná výstava – „História aranycsapat“ z pohľadu
maďarskej tlače
OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Besedy o kultúre s kultúrou
OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás – Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Deň maďarskej poézie v Komárne
OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Netradičné hodiny dejepisu“
OZ Mák, Jókaiho14, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na Nahrávanie hudobného CD nosiča skupín Pengő a Árgyélus
OZ CITY REBOOT, Hviezdna 2357/11 , 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „MIX Festivál“
OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „ Organiovanie folklorného festiválu Fonográf“
OZ Franza Lehára, Strážná 2, 945 04 Komárno
vo výške 1 800,00 eur na „8.Lehárovo leto“
OZ Rév, Dôstojnícky pavilón, 94501Komárno
vo výške 1 000,00 eur na Divadelné predstavenie podľa predlohy Bélu Tarra
OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „VI. Komarátsky festival detí“
OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Naše Vianoce VI.“
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OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 300,00 eur KOMISZ – Komárňanský literárny salón
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „ NEC ARTE, NEC MARTE historická súťaž „
PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
vo výške 200,00 eur na Meeting s členmi keramikov medzinárodnej výstavy*V4*
PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
vo výške 300,00 eur na výstavu Vladimíra Kleina Umelecké sklo, sklenené sochy
PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, 945 01, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnia v knižnici“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Klemen Terézia – Margitay Zoltán: Život
skladateľa operiet“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2020“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur „Míľniky XXIV. konferencia - Komárňanská sekcia v rámci
komárňanských dni“
Pro museum, Nám. gen.Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Vydanie konferenčného zborníka Míľniky“
Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Organizovanie umelecko-výchovného programu
pre žiakov základných škôl“
Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
vo výške 600,00 eur na podujatie „EDUKOM“
Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Kultkom“
Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová, Rozmarínová ul. 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „8.jesenný deň zdravia s Rozmarínkou“
Rodinné centrum Slunce n. o., Vážského brehu 152/14, 94501 Komárno
vo výške 700,00 eur na „Festival kreatívna krajina“
Slovenský zväz chovateľov, ul. Františkánov79/21 94501 Komárno ,oblastný
výbor SZCH Komárno,
vo výške 500 eur na podujatie „Usporiadanie výstav drobných zvierat“
Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „8. Medový festival ZO SZV Komárno“
Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa“
SRRZ – RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dlhá 1
,94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň detí“
SRRZ – RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dlhá 1,
94501 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Vianočné dielničky“
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Turnaj v scrabble v anglickom jazyku“
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie „GO FOR GOLD súťaž v anglickom jazyku“
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Petöfiho2, 945 01
Komárno
vo výške 1 000,00 eur „Priemyslováci si s umením tykajú“
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Košická č. 8
Komárno
vo výške 500,00 eur na regionálnu výtvarnú súťaž žiakov špeciálnych základných
škôl“
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Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Slávnostné podujatia“
TÉKA OZ, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „Populárno-vedecký letný tábor 2020 pre mladých
bádateľov“
Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne, Ul.
biskupa Királya 927/5 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Veľké stretnutie generácií“
Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne, Ul.
biskupa Királya 927/5, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur „ Tanečné úbory Palotás“
Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvősa
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Nákup zvukového technického vybaveni“
Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ul. práce
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Tarka délután“
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös célokért
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Používanie digitálnej kultúry – séria prednášok“
ZIPS n.o. Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Aktivity speváckeho zboru After Day“
ZIPS n.o. 945 01 Komárno Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Tabu témy –úprimne a odborne“
ZIPS n.o. 945 01 Komárno Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Rozprávky“
ZMR na SL ZO MŠ Františkánov, ul. Františkánov 20 ,94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Oslava 50. Výročia otvorenia MŠ
ZMRS pri gymn. H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Biskupa Királya
č.5 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „XXVIII. Matematické dni Károlya Nagya“
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „X. ročník výtvarného tábora Harmos Károly“
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „XXV. ročník Komárňaských pedagogických dní“
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „XXIX ročník letnej akadémie Móra Jókaiho“
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „XVI. ročník recitačného tábora Móra Jókaiho“
Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno
vo výške 800,00 eur na celoročnú činnosť – Klub Shalom
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN č.
13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť,
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B/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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626/2020
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. Komárno a okolie n.f. Hradná č.1 94501 Komárno
na podujatie Slávnostný galakoncert – 150 výročie nar. F.Lehára
2. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, Námestie
Kossutha 3, 945 01 Komárno
na podujatie „Kultúrne prechádzky okolo Komárna“.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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627/2020
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2020 z rozpočtu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na jednorázová aktivitu športových klubov z rozpočtu
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 10 750,00 eur nasledovne :
1. Cirkevná spojená škola Marianum , Biskupa Királya Komárno
- vo výške1 100,00 eur na akciu Športuj inak – netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
-vo výške 420,00- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných škôl
-vo výške 750,00 eur na usporiadanie XV. ročníka basketbalového turnaja Memoriál
Eduarda Šeba,
-vo výške 380,00 eur na 7.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – Victoria CUP
3. Centrum vzdčelávania a rozvíjania talentu, Kúpeľná ul. č 1022/4,Komárno
- vo výške 200,00 eur na osvetu v oblasti zdravého životného štýlu
a športovania / besedy/, športové aktivity pre deti
4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno
- vo výške 800,00 eur na usporiadanie 10. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže / podpora mládežníckeho športu /,
5. Százvai Szabolcs, Vŕbová ul. 5408/2, Komárno
- vo výške 200,00 eur na podporu a propagovanie florbalu pre všetky vekové kategórie
6. ŠK Bike klub Piko, Eötvösa 41 ,Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na Piko-Bike maratón 9.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
-vo výške 1 800,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“
„Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal
8. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
- vo výške 200,- Eur na 8 hodinový Aerobik Maratón- 4.ročník
9. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , Petőfiho 2,Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na športový deň školy
10. Bíro Lucián, n.f. , ul. Biskupa Királya 30 ,Komárno
- vo výške 200,00 eur – VII.ročník športovej súťaže J. Sarlósa
11. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno
- vo výške 0,00- eur na medzinárodné rybárske preteky V.ročník APALI Carp Cup
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12. PATRONA nostra n.o. Rozmarínova ul. 2, Komárno
- vo výške 300,00 eur na projekt „Letné tenisky“ – 2. ročník
13. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1,Komárno
- vo výške 300,00 eur na ROZMARING CUP 6.ročník medzinárodného turnaja
vo florbale žiakov
14. Regionálne osvetové stredisko , Petöfiho 2 , Komárno
- vo výške 300,00 eur 12. ročník Pohybom ku zdraviu
15. 1. Správcovská n.o. Lesná 4173/32, Komárno
- vo výške 300,00 eur – na projekt „ Rozhýb svoje telo „
16. Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na usporiadanie medzinárodného futbalového turnajaputovný pohár III. „ Aranycsapat kupa „
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
v znení VZN č.15/2012,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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628/2020
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov
na rok 2020 z rozpočtu mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu mesta
podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 274 250,- eur nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

AQUA Club Komárno
FALKA O.Z.
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Capoeira O.Z.
WOLF Fight club O.Z.
Občianske združenie Lepšie zdravie
Kajak & kanoe klub Komárno
Comorra Powerlifterz
KFC Komárno
Klub extrémnych športov Komárno
Klub turistov KORMORÁN
Klub športového potápania POSEIDON Komárno
Klub Vodného Motorizmu LODIAR
Klub vodného póla Komárno
Klub vodných motoristov KORMORÁN
Komárňanský šachový klub
Mestský basketbalový klub Komárno
Slovenský rybársky zväz Komárno
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Plavecký oddiel KomKo Komárno
TJ STEP / ŠAK športový atletický klub
Slovenská federácia KEMPO
Športový biliardový klub
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK
ŠSK ROYAL
Tenisový klub SPARTAK Komárno
TJ Dynamo Nová Stráž
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
TJ SPŠ Komárno
TJ Step Komárno/BK juniori - basketbal
Volejbalový klub Spartak UJS Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
STRONGMAN Komárno
Zdr. Maď. rodičov na Slovensku, ZO pri
ZŠ Eötvösa s VJM
Bence Kiss -Brazilské Jiu-Jitsu
Maroš Kudlík – Human Health Institute
Sportakadémia Komárno
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s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN
č.15/2012
B/

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

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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629/2020
uznesenie
na založenie akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta Komárno a
personálne obsadenie akciovej spoločnosti
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
návrh mesta Komárno na založenie obchodnej spoločnosti KN SMART SERVIS a.s.,

B/

schvaľuje
založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií so 100 % majetkovou
účasťou mesta Komárno s obchodným názvom KN SMART SERVIS a.s., so sídlom
Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka,

C/

schvaľuje
Stanovy akciovej spoločnosti s obchodným názvom KN SMART SERVIS a.s., so
sídlom Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno,

D/

schvaľuje
zástupcov mesta Komárno do orgánov akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS a.s.,
so sídlom Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno, nasledovne:
Do predstavenstva novovzniknutej akciovej spoločnosti:
1. Ing. Marian Šulák - predseda
2. Ing. Bohumír Kóňa - člen
3. Ing. Ján Sólymos - člen
Do dozornej rady novovzniknutej akciovej spoločnosti:
1. Mgr. Károly Less - člen
2. Ing. Marian Molnár - člen
3. MUDr. Anton Marek - člen

E/

žiada a splnomocňuje
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno,
vykonaním všetkých potrebných právnych úkonov súvisiacich so založením novej
obchodnej spoločnosti v zmysle bodu B/, C/ a D/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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630/2020
uznesenie
k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2019 (správa tvorí prílohu uznesenia).

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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631/2020
uznesenie
na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok
2020,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2020,
Termín: do 28. februára 2021.
2. zabezpečiť vyhotovenie Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno
na ďalšie obdobie.
Termín: do 28. februára 2021.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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632/2020
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul.
16/8, IČO: 37858467 na rekondično-rehabilitačný pobyt v Bardejove vo výške 800,eur.

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú dotáciu
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre
organizáciu: ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno,
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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633/2020
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8,
IČO: 37858483 na rekondično-rehabilitačný pobyt v Bardejove vo výške 800,- eur.

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú dotáciu
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre
organizáciu: ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno,
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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634/2020
uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A / schvaľuje
výnimku v zmysle § 15 bod 2 VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 10/2015 o
prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno a prideliť 1 izbový byt na adrese Ul.
roľníckej školy 51/56 v Komárne pre A. R., trvalým
pobytom
945 01
Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015 na dobu určitú 1 rok,
B / žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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635/2020
uznesenie
k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku, parc. registra „C“ č. 11787 o výmere 24 469 m2, orná pôda,
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom
945 01 Komárno, na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko ako SHR od roku 2017 neustále investoval do
zvýšenia kvality predmetných pozemkov, ich permanentne obhospodaroval a podľa ust. §
13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z .z., má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
561/2019 zo dňa 28 novembra 2019 a zverejnený dňa 06. decembra 2019 na
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prenájom pozemku, parc. registra „C“ č. 11787 o výmere 24 469 m2, orná pôda,
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, na účely poľnohospodárskej výroby, na dobu určitú 5
rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko
ako SHR od roku 2017 neustále investoval do zvýšenia kvality
predmetných pozemkov, ich permanentne obhospodaroval a podľa ust. § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z., má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy za nasledovných podmienok:
za nasledovných podmienok:
-

nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
nájomca sa zaviaže, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
na prenajatom pozemku je neprípustné prihnojovanie hnojovicou ošípaných

2. nájomné za 1 ha prenajatého pozemku sa určuje dohodou zmluvných strán
ako súčet:
a) „obvyklého nájomného“, ktorým sa rozumie údaj o výške nájomného za
1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za
predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne územie
z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného
podľa § 14 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. ako priemernú výšku
nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy
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a
b) konštanty vo výške 26,50 eur za každý ha prenajatej pôdy.
3. Za rok 2019 sa výška „obvyklého nájomného“ stanoví
podľa stavu
k 30.6.2019, ktorý zverejní okresný úrad v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
4. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú
každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé
katastrálne územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B. tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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636/2020
uznesenie
k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer prenájmu pozemkov, parc. registra „C“ č. 11838 o výmere 7 210 m2, orná pôda a
parc. registra „C“ č. 11837 o výmere 8 249 m2, orná pôda, vedených na LV č. 6434 v
k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom 945 01 Komárno na účely
poľnohospodárskej výroby, na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ako SHR od roku 2017 neustále investoval
do zvýšenia kvality predmetných pozemkov, ich permanentne obhospodaroval a podľa
ust. § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z., má prednostné právo na uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 562/2019 zo dňa 28 novembra 2019 a zverejnený dňa 06. decembra 2019 na
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1.

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prenájom pozemkov, parc. registra „C“ č. 11838 o výmere 7 210 m2, orná pôda a
parc. registra „C“ č. 11837 o výmere 8 249 m2, orná pôda, vedených na LV č.
6434 v k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom 945 01
Komárno na účely poľnohospodárskej výroby, na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou
výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ako SHR
od roku 2017 neustále investoval do zvýšenia kvality predmetných pozemkov, ich
permanentne obhospodaroval a podľa ust. § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z.,
má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
za nasledovných podmienok:
-

nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
nájomca sa zaviaže, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
na prenajatom pozemku je neprípustné prihnojovanie hnojovicou ošípaných

2. nájomné za 1 ha prenajatého pozemku sa určuje dohodou zmluvných strán
ako súčet:
a) „obvyklého nájomného“, ktorým sa rozumie údaj o výške nájomného za 1
ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za
predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne územie
z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného
podľa § 14 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. ako priemernú výšku nájomného
za užívanie poľnohospodárskej pôdy
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a
b) konštanty vo výške 26,50 eur za každý ha prenajatej pôdy.
3. Za rok 2019 sa výška „obvyklého nájomného“ stanoví podľa stavu
k 30.6.2019, ktorý zverejní okresný úrad v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
4. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú
každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre
každé katastrálne územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B. tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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637/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku, diel 1 k parcele registra „C“ č. 7051/220 o výmere 2 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-443/2019 od parc. reg.
„C“ č. 7051/202 o výmere 626 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre Mgr. H. M., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 565/2019 zo
dňa 28. novembra 2019, zverejnený dňa 06.12.2019 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ
v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, diel 1 k parcele registra „C“ č. 7051/220 o výmere 2 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-443/2019 od parc. reg. „C“
č. 7051/202 o výmere 626 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre Mgr. H. M., rodenú K., s trvalým pobytom 6, 945 01 Komárno, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pozemku je časť novopostavenej
garáže vo vlastníctve žiadateľky, ktorej snahou je usporiadanie majetkových
pomerov k pozemku pod stavbou,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 75,60 eur,
za nasledovnej podmienky:
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny
v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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638/2020
uznesenie
k predaju pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemkov na parcelách reg „C“. č. 9678, vo výmere 14 m2,
zastavaná plocha a reg. „C“ č. 9679, vo výmere 985 m2, záhrada, vedené na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre M. M.ú, rodenú P., s trvalým pobytom 945 01
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky užíva od
roku 1965, pravidelne platí za ne daň z nehnuteľností a na parcele reg. „C“.č.9678
sa nachádza záhradná chata v jej vlastníctve.
2. kúpnu cenu pozemkov vo výške 40% platnej BDÚ t.j.9,76 eur/m2, celkom
zaokrúhlene 9 750,00 eur,
za nasledovných podmienok:
mesto zverejní svoj zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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639/2020
uznesenie
na predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere 181 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. O. Cs., s trvalým pobytom 945
05 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 556/2019 zo dňa 28.novembra 2019 , zverejnený dňa 31.12.2019 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia
a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere 181 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. O. Cs., rodeného Cs.,
s trvalým pobytom 945 05 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok susedí s pozemkom parc. reg.
„C“ č. 2029/1, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa. Pod predmetným
pozemkom sa nachádza verejná kanalizácia, nie je zastaviteľný alebo
využiteľný samostatne a nie je možné ho prenajímať iným osobám,
2.

kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku č. 117/2019,
vypracovaným Ing. Jozefom Szabóom, dňa 28.10.2019, znalcom v odbore
stavebníctvo, vo výške 3800,00 eur, za nasledovných podmienok:
-

kupujúci uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného, 1.140,00 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci
C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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640/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje

spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predajom
nehnuteľností :
parc. reg. „C“ č. 7051/63 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/181 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/182 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/183 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/184 o výmere 143 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/185 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/186 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/187 o výmere 108 m2, ostatná plocha a
parc. reg. „C“ č. 7051/188 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
všetky vedené na LV č.6434 v k.ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ vo výške 36,40
eur/m2, celkom 35 672,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
B/

C/

schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností:
parc. reg. „C“ č. 7051/63 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/181 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/182 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/183 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/184 o výmere 143 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/185 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/186 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/187 o výmere 108 m2, ostatná plocha a
parc. reg. „C“ č. 7051/188 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
všetky vedené na LV č.6434 v k.ú. Komárno, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto
uznesenia,
schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Tímea Szénássy, predseda,
JUDr. Štefan Bende, člen,
MUDr. Anton Marek, člen,
Beáta Kmeťová, člen,
Mária Bakoš Vitál, člen,
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D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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641/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje

•
•
•

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže,
parcely reg. „C“ č. 5451/66 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/68 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/67 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
vytvorených geometrickým plánom č. 24/2019 zo dňa 11.06.2019 z parcely reg. „C“
č. 5451/1 o výmere 19 344 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.6434
v k. ú. Komárno
s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 39,20 eur/m2 , celkom 980,- eur (25 m2) za každú
novovytvorenú parcelu, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/

schvaľuje

•
•
•

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj:
parcely reg. „C“ č. 5451/66 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/68 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/67 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
vytvorených geometrickým plánom č. 24/2019 zo dňa 11.06.2019 z parcely reg. „C“
č. 5451/1 o výmere 19 344 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.6434
v k. ú. Komárno,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Dávid Kovács, predseda,
Mgr. György Batta, člen,
Mgr. Patrik Ruman, člen,
Ing. Katarína Prodovszká, člen,
Beáta Kmeťová, člen,
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D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta

E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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642/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemkov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predajom nehnuteľnosti:
- parcely registra „C“ č. 8090/10 o výmere 20 m2, ostatná plocha, vedenej na LV
č. 6434 v k. ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 38,50
eur/m2 , celkom 770,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.,

B/

schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti: parcely registra „C“ č. 8090/10 o výmere 20 m2, ostatná plocha,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Károly Less, predseda,
Ing. László Stubendek, člen,
Ing. Zoltán Bujna, člen,
Ing. Katarína Prodovszká, člen,
Ing. Anikó Kovácsová, člen,

D/

ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

51

Uznesenia podpísané primátorom dňa 07. februára 2020

UZNESENIA Z 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
KONANÉHO DŇA 06. FEBRUÁRA 2020

KOMÁRNE

__________________________________________________________________________________________

F/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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643/2020
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemku, parcely reg. „C“ č. 1710/530 o výmere 51 m², orná pôda,
vedenej na LV č.934 v k. ú. Nová Stráž pre Ing. L. S., rodeného S., s trvalým
pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je
oplotený a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie
alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 44,00 eur/m2, celkom 2.244,00 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 1985/2018 zo dňa 13. septembra 2018,

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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644/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so súp. č. 523 na parc. reg. „C“ č.1710/21 a
je priľahlým pozemkom k žiadanej parcele, diel č 1 z pozemku parc. reg. „C“
č.1710/86, ktorá je predmetom kúpy a je prístupná iba cez ich pozemok,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou),
- predaj pozemku diel č.1 z parcely reg.“C“ č.1710/86, vo výmere 123 m2,
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-532/2019 zo
dňa 21.11.2019, vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž pre O. Š., rodeného
Š., a manž. L. Š., rodenú K., obaja s trvalým pobytom 945 04 Komárno
mestská časť Nová Stráž,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2,
celkom 2164,80 eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou“, za nasledovných podmienok:
- žiadatelia uhradia sumu vo výške 2 ročného nájomného, 1623,60 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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645/2020
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj pozemku, novovytvorejnej parcely reg.“C“ č.9864/19, vo výmere 114 m2, záhrada,
vytvorenej geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 30.10.2019, vyhotoveným geodetickou
kanceláriou: Ing. Czíria Attila, IČO: 33938458, z parcely reg. „C“ č. 9864/1, vo výmere 4385
m2, vodná plocha, vedenej na LV č.6434 v k. ú. Komárno vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre K. A. a manž. M. A., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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646/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10168/37
o výmere 81 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-15/2020, z parcely reg. „C“ č. 10168/33 o výmere 986 m², zastavaná
plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre J. B., rodeného B.,
s trvalým pobytom 945 01 Komárno a pre manželku M. B., rodenú H, s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom
vytvorenia ochrannej izolačnej zelene od priemyselného areálu, nakoľko
žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku parc. reg. „C“ č. 10185/11,
o výmere 339 m2, záhrada, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,
2. kúpnu cenu pozemku za 100% z BDÚ, t.j. 30,10 eur/m2, celkom 2.438,10 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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647/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 6798/2 o výmere 2 m2,
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-37/2019 z parc.
reg. „C“ č. 6798 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, pre Mgr. I. V., rodenú Zs., a manž. JUDr. T. V., rodeného V., obaja
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko na pozemku je časť novopostavenej garáže vo vlastníctve žiadateľov,
a ich snahou je usporiadanie majetkových pomerov k pozemku pod stavbou,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 75,60 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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648/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7334/8 o výmere 8 m2, zastavaná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotovený geodetickou kanceláriou
ALFYGEO, so sídlom Senný trh 13, 945 01 Komárno, IČO: 33 779 571 z parc. reg. „C“ č.
7334/1 o výmere 7545 m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre
MUDr. P. Cs., rodeného Cs., trvalým pobytom 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 48:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 20
ZA
: 8
PROTI
: 0
ZDRŽALO SA
: 8
NEHLASOVALO
: 4
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649/2020
uznesenie
k žiadosti o predaj časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7334/8
o výmere 8 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
103/2019, vyhotovený geodetickou kanceláriou ALFYGEO, so sídlom Senný trh
13, 945 01 Komárno, IČO: 33 779 571 z parc. reg. „C“ č. 7334/1 o výmere 7545
m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. pre MUDr. P. Cs.,
rodeného Cs., trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza vedľa pozemku, parc. reg.
„C“ 7334/6, a k plánovanému vybudovaniu oplotenia je potrebný žiadaný
pozemok z dôvodu nutnosti dodržania ochranného pásma 1 m k existujúcim
inžinierskym sieťam,
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 49,30 eur/m2, celkom 394,40 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja kúpnej zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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650/2020
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky
parcely:
Parcelné Reg. LV Výmera
číslo
KN
č.
v m²
7045/1
C
6434
4585
7046/1
C
6434
1226

Druh pozemku
ostatná plocha
ostatná plocha

Katastrálne
územie
Komárno
Komárno

vedené na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, spolu cca. 64 m2, na uloženie inžinierskych
sietí medzi mestom Komárno ako budúcim povinným z vecného bremena a Amante,
n.o., IČO: 45 740 143, so sídlom Lesná 911/34, 946 32 Marcelová, ako budúcim
oprávneným z vecného bremena,
za nasledovných podmienok:
- odplatné vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu
dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,
B/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej
zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

zmluve

o

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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651/2020
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú
v zásadách hospodárenia) uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
novovytvorenú parc. reg „C“ č. 2814/3 vo výmere 78 m2, ostatná plocha, vedenej na
LV č. 6434 v k. ú. Komárno podľa priloženého geometrického plánu
č. 44538359-331/2019 vytvorenej z parc. reg. „C“ č. 2814 o výmere 869 m2, ostatná
plocha, s povinným: Mesto Komárno IČO: 00 306 525, Nám. gen. Klapku 1, 945 01
Komárno, na zabezpečenie práva vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu
osobnými motorovými vozidlami, nákladnými a inými motorovými vozidlami,
pôsobiace „in rem“ v prospech vlastníka nehnuteľností vedených na LV č.
10263 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:
-

B/

odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú s jednorazovou odplatou
18,00 eur/m2
viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je 30 dní
odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený
z vecného bremena,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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652/2020
uznesenie
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predajom nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:
stavby so súp. č. 1604 na parcele registra „C“ č. 5113/1 a pozemku parcely reg.
„C“ č. 5113/1 o výmere 253 m2 zastavané plochy a nádvoria,
pozemku parcely reg. „C“ č. 5113/2 o výmere 74 m2 zastavané plochy a nádvoria
pozemku parcely reg. „C“ č. 5113/3 o výmere 1330 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku č.9/2020,
vypracovaného Ing. Alenou Šagátovou, znalkyňou z odboru stavebníctvo vo výške
144.000,00 eur,

B/

schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria prílohu č. 1
tohto uznesenia,

C/

schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
JUDr. Štefan Bende, predseda
Baltazár Ryšavý, člen
MUDr. Anton Marek, člen
Ing. Katarína Prodovszká, člen
Mária Bakoš Vitál, člen

D/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
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E/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1.

vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

2.

predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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653/2020
uznesenie
k žiadosti o na umiestnenie celoročnej terasy
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje

celoročné užívanie pozemku mesta Komárno, časti parc. registra „C“ č. 2187 o výmere 49,5
m2, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre SHORT, s.r.o., IČO: 51 152 819, so sídlom
Lesná 1889/8C 946 32 Marcelová, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.47595/N na celoročné rozšírenie odbytovej plochy trvalej
prevádzkarne žiadateľa, t.j. na umiestnenie celoročnej terasy v súlade s podľa čl. 9 a 10
Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno,
B/

C/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer prenájmu pozemku, časti parc. registra „C“ č. 2187 o výmere 49,5 m2,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre SHORT, s.r.o., IČO 51 152 819, so
sídlom Lesná 1889/8C 946 32 Marcelová, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.47595/N ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia celoročnej terasy,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 10,83 eur/m2/rok, t.j. 44,67
eur/mesiac
za nasledovných podmienok:
- nájomné sa platí za obdobie od 01.11. do 31.03 v zmysle čl. 9 ods. 3 Zásad
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno,
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 53:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:
25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 20
ZA
: 9
PROTI
: 0
ZDRŽALO SA
: 6
NEHLASOVALO
: 5
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654/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
HE-HOLDING s.r.o., IČO: 50 505 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, Oddiel: s.r.o., vložka č. 114215/B
Sídlo:Jelenia 1 811 05 Bratislava – Staré Mesto
Letná terasa: Palatínova ul. 25A 945 01 Komárno
Z p.č.:1904 rozloha LT: 24 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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655/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Wolf De Luxxe s.r.o, IČO: 47 487 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 35764/N
Sídlo: ul. biskupa Királya 2844/29, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. Gen.Klapku č.7, 945 01 Komárno
Z p.č.: 951 rozloha LT: 36 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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656/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Juraj Csorosz,- DONER-STREET FOOD, IČO:37 554 727, zapísaná v Živnostenskom
registri Okresného úradu Komárno, č. živn.reg.:401-5050
Miesto podnikania: J.Baranyaiho 2564/30, 945 01 Komárno
Letná terasa: Tržničné nám. 912, 945 01 Komárno
Z p.č.: 1916 rozloha LT: 30 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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657/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
PESTERA KN s.r.o., IČO: 47 464 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 35813/N
Sídlo: Klinčeková 2569/4 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 4, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 30 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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658/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Helena Čiliaková - Čili, IČO: 40 529 347, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živn.reg. 401-13467
Miesto podnikania: I.Madácha 2796/8 945 05 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.7, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 32 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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659/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Allgrafit s.r.o., IČO: 44 014 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: s.r.o.,vložka č. 21709/N
Sídlo: Kapitánova ul. 4/23, 945 01 Komárno
Letná terasa: Vnútorná Okružná 3600, 945 01 Komárno
p.č. 964/1 rozloha: 23 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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660/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Baltazár Ryšavý - Boldi, IČO: 40 175 111, zapísaní v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno č.živn. reg: 401-11786
Miesto podnikania: Čalovec 43, 946 02 Čalovec
Letná terasa: Župná 16, 945 01 Komárno
p.č. 1852 rozloha: 36 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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661/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Melinda Tomová, IČO: 41 623 851 v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno,
Č. živn.reg.: 410-16330
Miesto podnikania: Kameničná 561, 946 01 Kameničná
Letná terasa: Nádvorie Európy, Nemecký dom 60, 945 01 Komárno
p.č. 29/3 rozloha: 15 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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662/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Muhamed Abazi, IČO:45 480 079, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
Komárno, č.živn.reg. 410-31223
Miesto podnikania: Ul. biskupa Királya 2950/20, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.5, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 24 m2.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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663/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Zsuzsanna Bognár – BOROZÓ, IČO:44 534 256, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-21151
Miesto podnikania: J.Selyeho 5/2, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nádvorie Európy, Nemecký dom č.1044, 945 01 Komárno
p.č. 29/19 rozloha: 48 m2.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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664/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
LUNOR s.r.o., IČO: 52 156 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel. Sro, Vložka č. 47335/N
Sídlo: Komoča 278, 941 21 Komoča
Letná terasa: Nádvorie Európy 8, 945 01 Komárno
p.č. 29/3 rozloha: 20 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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665/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Ladislav Uzsák – ROYAL FOOD, IČO: 47 927 844, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-28676
Miesto podnikania: Česká ul.2770/2 945 01 Komárno
Letná terasa: Rozmarínova 30, 945 01 Komárno
p.č. 2454/1 rozloha: predná strana:4,05 m2, zadná strana: 16 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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666/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Bona-ex s.r.o., IČO: 36 807 737 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: s.r.o., Vložka č. 20323/N
Sídlo: Nová Osada 50 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.9, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 40 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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667/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Monika Bálintová – reštaurácia HUBERT, IČO: 52 008 461, zapísaná v Živnostenskom
registri Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-32946
Miesto podnikania: Á.Fesztyho 1445/2, 947 01 Hurbanovo
Letná terasa: Jókaiho 28/19, 945 01 Komárno
p.č. 568/1 rozloha: 9 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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668/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Euro-Agro, spol. s r.o. IČO: 36 536 954, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, ODDIEL: Sro,Vložka č. 11998/N Sídlo: Obchodná 3 945 01 Komárno – Nová Stráž
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.9, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 60 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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669/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
JOKER Pub s.r.o., IČO: 31 442 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: s.r.o., Vložka č. 1798/N
Sídlo: Družstevná 2584/23, 945 01 Komárno
Letná terasa: Budovateľská 27, 945 01 Komárno
p.č. 5787 rozloha: 26,25 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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670/2020
uznesenie
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Tünde Szkukáleková, IČO: 52 440 311, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živnostenského registra: 410-33911
Miesto podnikania: Violín 74, 946 02 Čalovec
letná terasa: Nádvorie Európy č.5, Holandský dom 945 01 Komárno
Z p.č.: 29/3 rozloha LT: 28 m2

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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671/2020
uznesenie
k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A. berie na vedomie
správu Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
č. 514/2019 zo dňa 30.10.2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž
dňa 10. januára 2020 na prenájom pozemkov parc. reg. „C“ č. 2214/4 o výmere
431 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg „C“ č. 2216 o výmere 126 m2,
zastavaná plocha a nádvorie a parc. reg. „C“ č. 2217 o výmere 209 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedené na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
5480,00 eur/rok, ktorá bola zároveň najnižším podaním,
B. konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 514/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu
Mestského úradu Komárno,
C. schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 514/A,B,C,D,E,F/2019 zo dňa 30. októbra 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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672/2020
uznesenie
k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 564/2019 zo dňa 28. novembra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti dňa 22.01.2020:
nebytového priestoru s podlahovou plochou 370 m², v budove Dôstojníckeho
pavilónu (Pevnostný rad – pivničné priestory býv. „Aranysas“) so súp.č. 142 na parc.
reg. „C“ č. 1846/3, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
nájomného vo výške 20,-eur/m2/rok, ročné nájomné 7.400,00 eur/rok, ktorá bola
zároveň najnižším podaním, na dobu 10 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou,

B/

konštatuje, že
na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 564/2019 zo dňa 28. novembra
2019 do určeného termínu, t.j. do 17. januára 2020 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno,

C/

schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 564/A,B,C,D,E,F/2019 zo dňa 28. novembra 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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673/2020
uznesenie
k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 522/2019 zo dňa 30. októbra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti dňa 15.01.2020:
nebytového priestoru s podlahovou plochou 52 m², v budove Zichyho paláca (býv.
„ATEX“) so súp.č. 1044 na parc. reg. „C“ č. 29/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 40,- eur/m2/rok, ročné nájomné
2.080,00 eur/rok, ktorá bola zároveň najnižším podaním, na dobu určitú 10 rokov
s trojmesačnou výpovednou lehotou

B/

konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 522/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno,

C/

schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 522/A,C,D,E,F,G/2019 zo dňa 30. októbra 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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674/2020
uznesenie
k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 523/2019 zo dňa 30. októbra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo
vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností dňa 22.01.2020:
pozemkov, parc. reg. „C“ č. 8776/1 o výmere 18836 m², lesný pozemok a parc. reg.
„C“ č. 8783/1 o výmere 5451 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s minimálnou kúpnou cenou vo výške 918.049,00 eur, vypočítanou na
základe platnej BDÚ,

B/

konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 523/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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675/2020
uznesenie
k návrhu na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských
jedalní
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
termín delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální ku dňu 01.07.2020,
B/ berie na vedomie
harmonogram delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální – v zmysle
prílohy č. 1,
C/ žiada
primátora zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
D/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24,
Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
E/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul.
39, Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
F/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
G/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno zabezpečiť vykonanie úloh podľa
bodu B/,
H/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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676/2020
uznesenie
k informatívnej správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití
účelového príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového
príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální v roku 2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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677/2020
uznesenie

k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q roku
2019
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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678/2020
uznesenie
k zmene v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom
zastupiteľstve v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
vzdanie sa Silvie Lévaiovej z funkcie člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a
bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne,

B)

volí
za člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve
v Komárne Ing. Katarínu Dubányovú, odo dňa 10. 02. 2020,

C )

žiada Mgr. György Batta, predsedu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a
bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A) a B) tohto uznesenia.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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