
TE – 1020/2016 
70555/54538/OSV/2016 – FORLIFE n.o.  , so sídlom 945 01 Komárno, Meder�ská ul. 39,                 
I�O: 36084271 žiada o  finan�nú  dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné ú�ely na nákup zdravotných prístrojov: 2 ks inhalátorov a 1 ks biolampy  
v celkovej cene  950 eur. Používaním prístrojov by sa zvýšila kvalita poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, urýchlil by sa proces lie�by a skrátila doba hospitalizácie. Pre pacientov 
s respira�ným ochorením na zlepšenie a urýchlenie lie�ebného procesu sú potrebné 2 ks 
inhalátorov na oddelenie vnútorného lekárstva. Pre �astý výskyt rán alebo preležanín by 
potrebovali biolampu, ktorá výrazne urýchli proces hojenia  a zlepšenie celkového stavu 
pacientov. 

Táto žiados�  je v súlade s  VZN  �. 13/2015 o priznaní  finan�nej dotácie z ú�elového 
fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely.

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváli� návrh na uznesenie  

Stanovisko SZB komisie zo d�a 09.01.2017: navrhuje schváli� návrh na uznesenie (7-0-0)     

Stanovisko Rady zo d�a  18.01.2017: navrhuje schváli� návrh na uznesenie - alternatívu 1  
(7-0-0-0) 
  

Alternatíva 1. 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Meder�ská ul. 39, I�O: 36084271 na nákup  
zdravotných prístrojov  vo výške 950 eur, 

B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú  finan�nú  dotáciu  
z ú�elového  fondu  z  rozpo�tu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné ú�ely  pre 
organizáciu:  FORLIFE n.o, so sídlom 945 01 Komárno, Meder�ská ul. 39. 

                                                            
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 



1138/2017 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu  
z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Meder�ská ul. 39, I�O: 36084271 na nákup  
zdravotných prístrojov vo výške 950,- eur, 

B/      žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú finan�nú dotáciu 
z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné ú�ely pre 
organizáciu: FORLIFE n.o, so sídlom 945 01 Komárno, Meder�ská ul. 39. 

                                                                          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 



TE – 1131/2017
77226/55947/OSV/2016 – OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 
Komárno, Ul. slobody 19 B,  I�O: 31193897, žiada o preplatenie poste�ných plachiet pre 
klientov OAZIS - ZSS, ktorí sú inkontinentní a odkázaní na pomoc pri zvládaní seba 
obslužných úkonov v zariadení v celkovej výške 500 Eur. Použitá a opotrebovaná poste�ná 
bielize� sa pravidelne kontroluje a vyra�uje z používania, nako�ko materiálno technické 
vybavenie vyžaduje potrebu priebežného zlepšovania. Približne 80 % klientov je 
inkontinentných a pri starostlivosti o takýchto klientov, poste�né plachty treba denne 
vymie�a�. Plachty sa perú pri vysokých teplotách, dezinfikujú a to má za následok rýchle 
opotrebovanie sa. Náklady na výmenu poste�ných plachiet sú vysoké. 

Táto žiados� je v súlade s  VZN �. 13/2015 o priznaní  finan�nej dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely. 

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváli� návrh na uznesenie  

Stanovisko SZB: komisie zo d�a 09.01.2017: navrhuje schváli� návrh na uznesenie (7-0-0)  

Stanovisko Rady zo d�a  18.01.2017: navrhuje schváli� návrh na uznesenie - alternatívu 1  
(6-0-0-0) 
     

Alternatíva 1. 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. slobody 19 B,  
I�O: 31193897  na nákup poste�ných plachiet  vo výške 500 eur, 

B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú  finan�nú  dotáciu  
z ú�elového  fondu  z  rozpo�tu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné ú�ely  pre 
organizáciu:  OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 Komárno,        
Ul. slobody 19 B. 

                                                         
                                                



                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

1137/2017 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu  
z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. slobody 19 
B, I�O: 31193897 na nákup poste�ných plachiet vo výške 500,- eur, 

B/      žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú finan�nú  dotáciu 
z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné ú�ely pre 
organizáciu: OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. 
slobody 19 B. 

                                                         

                                                                          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 



TE – 1178/2017 
1589/922/OSV/2017 – Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 
Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, I�O: 37858467 žiada o  finan�nú  dotáciu z ú�elového 
fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely na týždenný rekondi�no 
rehabilita�ný pobyt v Tren�ianskych Tepliciach v hoteli Slovakia od 24.4.2017 do 30.4.2017 
pre 30 �lenov svojho zväzu, kde �lenovia budú ma� procedúry a možnos� denne navštevova�
bazén a saunu. Každý ú�astník pobytu bude vyšetrený pri príchode a pod�a jeho diagnóz mu 
budú pridelené procedúry. Požadovaná výška príspevku z rozpo�tu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné ú�ely je 2000,- Eur, z toho na rehabilita�né procedúry 1440.- Eur. 
Rekondi�no rehabilita�ný pobyt má prispie� pre telesne postihnutých ob�anov o zlepšenie 
zdravotného stavu a o lepšiu integráciu medzi zdravých ob�anov do spolo�nosti. 

Táto žiados�  je v súlade s  VZN  �. 13/2015 o priznaní  finan�nej dotácie z ú�elového 
fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely.

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváli� návrh na uznesenie alternatívu 1. 
Stanovisko SZB komisie zo d�a: 20.02.2017: navrhuje schváli� na uznesenie alternatívu 1  

( 8-0-0)       

Stanovisko rady zo d�a 01.03.2017: odporú�a na �alšie rokovanie (6-0-0-0) 

Alternatíva 1. 

Návrh MsÚ na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z ú�elového fondu z 
rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 Komárno,           
Záhradnícka ul. 16/8, I�O: 37858467 na rekondi�no rehabilita�ný pobyt 
v Tren�ianskych Tepliciach vo výške 1440,- Eur, 

B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

         
zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú  finan�nú  dotáciu  
z ú�elového  fondu  z  rozpo�tu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné ú�ely  pre 



organizáciu:  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 Komárno,                      
Záhradnícka ul. 16/8, I�O: 37858467.

                                 
                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

1221/2017 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie z ú�elového fondu 
 z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/       schva�uje 

finan�nú dotáciu z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné ú�ely pod�a VZN Mesta Komárno �. 13/2015 o priznaní dotácie z 
ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely pre: 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 Komárno,           
Záhradnícka ul. 16/8, I�O: 37858467 na rekondi�no-rehabilita�ný pobyt 
v Tren�ianskych Tepliciach vo výške  1440,- eur, 

B/       žiada 
           Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

         
zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finan�nej dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukáza� schválenú  finan�nú  dotáciu  
z ú�elového  fondu  z  rozpo�tu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné ú�ely  pre 
organizáciu:  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 Komárno,  
Záhradnícka ul. 16/8, I�O: 37858467.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 



                                                                              
TE – 1432/2017 
18286/20111/OSV/2017 – Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806 
žiada o  finančnú  dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely na nákup materiálu na rekonštrukciu prístreškov /altánkov/ na posedenie 
pre klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich pravidelne navštevujú. Od jari do jesene sú 
prístrešky vyhľadávané, hlavne pre polohu, ktorá vytvára súkromie. V príjemnom prostredí 
záhrady sa klienti cítia dobre, čo prispieva k zvyšovaniu práce s klientom v rámci sociálnej 
rehabilitácie, ale aj adaptačného procesu. Cieľom uvedenej aktivity sa zariadenie snaží 
zvyšovať úroveň poskytovania sociálnej služby a štandardov v sociálnych službách. Terajšie 
altánky sú v dezolátnom stave a aj z toho dôvodu je potrebná rekonštrukcia. Celkový 
predpokladaný rozpočet aktivity je 5.000 Eur. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu Mesta 
Komárno na rekonštrukciu a účelovú prestavbu sociálnych zariadení na sociálne a zdravotné 
účely je 1.000,- Eur.  

Táto žiadosť  je v súlade s  VZN  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 
o poskytovaní finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie  
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie -  
Alternatívu 3 

Hlasovanie:  (6-1-0)     

 

Stanovisko Rady zo dňa  21.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 3 
Hlasovanie:  (6-0-0-1) 
 

Alternatíva 1. 

Návrh MsÚ na 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  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806 na  nákup materiálu na 
rekonštrukciu prístreškov /altánkov/ na posedenie pre klientov a ich rodinných 
príslušníkov vo výške 1.000,- Eur, 

 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

          
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:  Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806. 

 
 
                                         
                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 



 
Alternatíva 2. 
 
 

Návrh na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné účely 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
         neschvaľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely: 

 
Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806  na nákup materiálu na 
rekonštrukciu prístreškov /altánkov/ na posedenie pre klientov a ich rodinných 
príslušníkov vo výške: 1.000,- Eur. 
 

 
 
Alternatíva 3. 
 
 

Pozmeňovací návrh SZB komisie k návrhu MsÚ na 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  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806  na nákup materiálu na 
rekonštrukciu prístreškov /altánkov/ na posedenie pre klientov a ich rodinných 
príslušníkov vo výške: 900,- Eur, 

 
 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

          
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:  Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806  . 

 
 
                                         

                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 



 
 



                                                                                    
TE – 1448/2017 
32641/20102/OSV/2017 – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom 
Kossúthovo nám., 945 01 Komárno, IČO: 36098388 žiada o  finančnú  dotáciu z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný 
rekondično – zdravotný a rehabilitačný pobyt v Demänovskej Doline, chata Bystrina 
v termíne od 10.09.2017 do 15.09.2017 pre 40 členov svojho zväzu. Účastníci budú 
relaxovať na čerstvom vzduchu v horskom prostredí. Požadovaná výška príspevku 
z rozpočtu Mesta Komárno na  sociálne a zdravotné účely na ubytovanie je 800,- Eur. 
Prepravu a stravovanie si bude každý z účastníkov hradiť sám. Rekondično – zdravotný a 
rehabilitačný pobyt má prispieť pre dôchodcov s rôznymi civilizačnými chorobami o zlepšenie 
zdravotného stavu a pobyt v horskom prostredí prospieva ich zdraviu. 
 

Táto žiadosť  je v súlade s  VZN  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 
o poskytovaní finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 

Stanovisko úradu:  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie:  Alternatívu 3 
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Alternatívu 3 
Hlasovanie:   (7-0-0)    

 

Stanovisko Rady zo dňa  21.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 3 
Hlasovanie:  (6-0-0-0) 
 
Alternatíva 1. 

 

Návrh MsÚ na 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  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098388 na rekondično – zdravotný a rehabilitačný pobyt 
v Demänovskej Doline, chata Bystrina vo výške 800,- Eur, 

 
 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

          
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:  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom Kossúthovo 
nám., 945 01 Komárno, IČO: 36098388. 

 
                                          
                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 



 
Alternatíva 2. 
 

Návrh na uznesenie 
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno  

na sociálne a zdravotné účely 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
         neschvaľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098388 na rekondično – zdravotný a rehabilitačný pobyt 
v Demänovskej Doline, chata Bystrina vo výške 800,- Eur. 

 
 
Alternatíva 3. 
 
 

Pozmeňovací návrh SZB komisie k návrhu MsÚ na 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  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom Kossúthovo nám., 945 01 
Komárno, IČO: 36098388 na rekondično – zdravotný a rehabilitačný pobyt 
v Demänovskej Doline, chata Bystrina  vo výške: 600,- Eur, 

 
 
B/      žiada 
           
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta 

          
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:  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom Kossúthovo 
nám., 945 01 Komárno, IČO: 36098388. 

 
 
                                          



                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia 
uznesenia

 
 


