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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
___________________________________________________________________
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 26.01.2017
k bodu rokovania číslo:
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Správa Komisie pre rozvoj mesta
A Városfejlesztési Bizottság beszámolója

Predkladá - Előterjeszti:
JUDr. Štefan Bende
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Zápisnica zo zasadnutia KRM zo dňa 09.01.2017
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Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne zo dňa 09.01.2017

Prítomní:
- členovia: JUDr. Štefan Bende, Ing. František Rajkó, JUDr. Margit Keszegh, Ing. Olivér
Csémy, Gabriel Marcsa, Ing. Béla Sánta, Dr. Agnesa Padlovicsová,
- neskoršie prišiel: Ing. Peter Korpás
- neúčasť na zasadnutí ospravedlnili: Mgr. Magdaléna Tárnok, Ing. Peter Takács
- hostia: - - - za MsÚ: PhDr. Ingrid Szabó, Ing. Katarína Prodovszká, PhDr. Imre Knirs, Mgr. Tomáš
Fekete, Mag. arch. Mgr. art. Krisztián Csémy
- zapisovateľ: Ing. Annamária Pálinkásová
1. Otvorenie
JUDr. Štefan Bende, predseda komisie privítal členov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, na zasadnutí je prítomných 7 členov,
za neúčasť sa ospravedlnila Mgr. Magdaléna Tárnok. Predseda komisie oboznámil členov,
že pán Ing. Peter Takács sa vzdal členstva. Na jeho miesto bude menovaný nový člen.
Predseda odovzdal slovo viceprimátorovi PhDr. Imrichovi Knirsovi, ktorý poprial komisií
v novom roku úspešnú prácu.
O 16.15 hod. prišiel Ing. Peter Korpás, počet členov (8).
Predseda komisie ďalej oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Do
programu zasadnutia pribudli 3 nové programové body, o tomto programovom pozmenení
hlasovala komisia (5-0-3).
Komisia hlasovala o programe zasadnutia (7-0-1).
Schválený program zasadnutia:
1. Úvod
2. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
3. TE-1137/2017 Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2017
4. TE-1138/2017 Návrh na spolufinancovanie projektu v rámci Interreg V-A SK-HU
s cieľom modernizácie autobusového spoja Komárno-Komárom
5. TE-1139/2017 Oprava chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno
6. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
7. Vyhodnotenie OVS Zdravcentrum
8. TE–1142/2017 Informatívna správa o verejnom obstarávaní
9. TE-1143/2017 Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu na zverenie majetku Mesta
Komárno do správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS a k zmene
Zriaďovacej listiny COMORRA SERVIS
10. TE-1147/2017 Návrh na uzatvorenie dodatku k Zriaďovacej listine Zariadenia pre
seniorov Komárno na zverenie majetku mesta Komárno do správy rozpočtovej
organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
11. Rôzne
12. Záver
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Ďalej JUDr. Štefan Bende, predseda komisie odovzdal slovo vedúcej odboru rozvoja, PhDr.
Ingrid Szabó.
PhDr. Ingrid Szabó oboznámil komisiu materiálom.
2. TE-1136/2017 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
k 31.12.2016– informatívny materiál
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid, vedúca odboru rozvoja

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akcií k 31.12.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu
s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.
Stanovisko úradu:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie

Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: berie na vedomie správu (8:0:0)
Návrh na uznesenie
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.12.2016
vypracovanú na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
O 16.35 hod. odišiel viceprimátor PhDr. Imre Knirs.
O 17.00 hod. odišiel Ing. František Rajkó, počet členov (7).

3. TE-1137/2017 Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2017
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid, vedúca odboru rozvoja
Stanovisko úradu:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie

Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie s tým, aby
hlavný architekt vyhotovil odborné stanovisko k predmetnému návrhu do zasadnutia
mestského zastupiteľstva (5:0:2)
Návrh na uznesenie
k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na
rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

schvaľuje
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- Návrh rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2017 v zmysle uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 1116/2016 o programovom rozpočte mesta na r.2017-2019 zo dňa
21.12.2016, rozpis kapitálových výdavkov tvorí prílohu tohto uznesenia.
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
Dodržať výdavky jednotlivých programov ako záväzné limity na rok 2017

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

4.

TE-1138/2017 Návrh na spolufinancovanie projektu v rámci Interreg V-A SK-HU
s cieľom modernizácie autobusového spoja Komárno-Komárom
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid, vedúca odboru rozvoja

PhDr. Ingrid Szabó stiahla tento materiál z programového zasadnutia.

5.

TE-1139/2017 Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo
vlastníctve a v správe mesta Komárno – informatívny materiál
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid, vedúca odboru rozvoja
Dôvodová správa

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave a postupe
súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno.“
Na základe uznesenia č. 682/2016 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa
02.júna 2016 Mesto Komárno pristúpilo k postupným uceleným opravám chodníkov, na
základe určeného poradia dôležitosti podľa bodu A/uznesenia č.682/2016. Postupné opravy
boli a budú vykonávané v súlade s finančnými možnosťami mesta na dané ročné obdobie.
T.z. na rok 2016 v rozpočte mesta bolo vyčlenených 150 000 euro na predmetné opravy
(program 4.1.), a na rok 2017 bolo v decembri 2016 pri schválení rozpočtu mesta
vyčlenených ďalších 150 000 euro.
V roku 2016 prebehlo zabezpečenie projektových dokumentácií na nasledovné
chodníky:
- Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul.),
- Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
- Cintorínsky rad
- Družstevná ul.
V rámci s pripravovaných projektov boli zabezpečené aj rozpočty (výkaz-výmer), na
základe ktorých prebehli verejné obstarávania na dodávateľov stavieb pre nasledovné úseky:
- Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul.),
- Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
- Cintorínsky rad
Po zosúladení s finančnými možnosťami mesta (limit do 150 tis.euro) boli realizované
chodníky:
- Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
- Cintorínsky rad
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Plánované procesy na rok 2017:
Pokračovať obnovy ďalších chodníkov podľa určeného poradia :
- Príprava zjednodušených projektových dokumentácií pre ohlásenie stavebných
úprav a udržiavacie práce, aj so zabezpečením rozpočtov stavieb,
pre ulice Gazdovská, Petőfiho a Palatínova ul.
Časový termín (odhad): 02.2017
- Vykonanie procesu verejného obstarávania v súlade s finančnými možnosťami na
rok 2017 (na základe výkazu -výmer projektových dokumentácií). Verejné
obstarávanie bude uskutočnené spolu pre viaceré chodníky.
Časový termín (odhad): 05.2017
- Na základe výsledkov VO realizácia stavieb.
Časový termín (odhad): 08.2017
Poznámky:
- V roku 2016 pre Ul. Vnútornú okružnú (Tabaková-Vážsky most) už prebehlo VO,
na Družstevnú ul. bola vyhotovená PD, ale nakoľko už nebolo finančné krytie, VO
nebolo zahájené.
- V určenom poradí uzn.č.682/2016 sa nachádza aj chodník na ulici Biskupa
Királya obojstanne, ktorý je však súčasťou aj plánovanej opravy miestnych
komunikácií, je súčasťou projektovej dokumentácie pre „Obnovy MK, a bude
realizovaný v rámci tejto spomenutej akcie.

Stanovisko úradu:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie

Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: berie na vedomie správu (6:0:1)
Návrh na uznesenie
k Správe o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve
mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno, v súlade s uznesením MZ č. 682/2016.

O 17.40 hod. odišiel prednosta úradu, Mgr. Tomáš Fekete.

6. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta, vedúca odboru správy majetku
TE– 1089/2017
Číslo: /OEMM/2017
Žiadateľ :

Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia,
Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
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Predmet žiadosti : prenájom časti pozemku vo výmere 12 m2 z parcely registra „C“
č. 1497, vo výmere 181 m2, ostatná plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno za čelom umiestnenie
monitorovacej stanice na monitorovanie
kvality ovzdušia.

Poznámky:
Záväzok žiadateľa : nemá evidovaný záväzok voči mestu.
Cena prenájmu podľa platných Zásad : 88,70 eur/rok.
Upresnenie umiestnenia stavby (monitorovacej stanice)
inžinierskych sieti.

je možné až po vytýčení

https://www.google.com/maps/@47.7639274,18.1386128,3a,75y,12.97h,78.43t/data=!3m6!1
e1!3m4!1stiC4Id2MG9Y5bvVKWpzqzQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@47.7639906,18.1389153,3a,75y,263.27h,84.5t/data=!3m6!1
e1!3m4!1sEciVh5z2v-onHE4zLk889g!2e0!7i13312!8i6656
__________________________________________________________________________
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
Návrh na uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

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

B/

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

2.

nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 7,39 eur/m2/rok, celkom
88,70 eur/rok,

za nasledovných podmienok :
- 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,
- pozemok bude užívaný len na umiestnenie monitorovacej stanice
- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí
- mobilnú stanicu umiestniť v blízkosti už existujúcich objektov
C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia.

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia

O 17.50 odišla JUDr. Keszegh Margit, počet členov (6).
TE - 1088/2016
Číslo : 55717/OSM/2016
Žiadateľ : Univerzita J. Selyeho v Komárne, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01
Komárno
Predmet žiadosti : zámena nehnuteľností:
- budova so súp. č. 1166 (budova Lehár), ktorá sa nachádza na parc. reg. „C“ č. 2035
a pozemok parc. reg. „C“ č. 2035 o výmere 770 m², zast. plocha, vedené na LV č.
10465 vo vlastníctve žiadateľa
za
- ostatný objekt so súp. č. 3698 (bývalá jedáleň), ktorá sa nachádza na parc. reg. „C“
č. 1818/28 a pozemok parc. reg. „C“ č. 1818/28 o výmere 2743 m² zast. plocha,
- administratívnu budovu so súp.č. 3759, ktorá sa nachádza na parc. reg. 1818/33
a pozemok., parc. reg. „C“ č. 1818/33 o výmere 250 m², zast. plocha,
- ostatný objekt so súp. č. 3695 (bývalá telocvičňa), ktorá sa nachádza na parc. reg.
„C“ č. 1818/27 a pozemok parc. reg. „C“ č. 1818/27 o výmere 1279 m², zast. plocha
vo vlastníctve Mesta Komárna.
Poznámky :
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?lb=of-2014&ly=ad%2Cpc%2Cpe%2Cul&c=501501.35%3A-
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1331151.6&z=6&n=WyJQXG52ZXt7fEZiZ2p0fkE%2FPyIsIlBcbnZkdHt8RnJ%2BbHR%2BQT8%2FIiwiUFxuZmp1
e3xGaGh1dH5BPz8iXQ%3D%3D
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?lb=of-2014&ly=ad%2Cpc%2Cpe%2Cul&c=502203.3%3A1330830.1&z=7&n=WyJQXG52ZXt7fEZiZ2p0fkE%2FPyIsIlBcbnZkdHt8RnJ%2BbHR%2BQT8%2FIiwiUFxuZmp1
e3xGaGh1dH5BPz8iLCJQXG5%2BZHl5fEZkbWp4fkE%2FPyJd

Na základe prieskumu trhu je záujem na odkúpenie nehnuteľnosti, budovy so súp. č. 1166
(Lehár) parc. reg. „C“ 2035. Nakoľko v rozpočte mesta Komárno z objektívnych dôvodov nie
je zapracovaná položka na vonkajšie a vnútorné rekonštrukcie uvedenej nehnuteľnosti, po
zámene a získaní nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Komárno navrhujeme vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti.
Stanoviská:
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4:0:2)
Návrh na uznesenie
k žiadosti o zámenu nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

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

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

-

-

zámenu nehnuteľností bez finančného vyrovnania alebo akejkoľvek inej
náhrady v súvislosti so zámenou nehnuteľností, medzi Mestom Komárno
a Univerzitou J. Selyeho, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že
nehnuteľnosti, ktoré zámenou nadobúda do vlastníctva Univerzita J. Selyeho na
základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej Mestom Komárno ako požičiavateľom a
Univerzitou J. Selyeho ako vypožičiavateľom dňa 31.01.2005 v znení neskorších
dodatkov na dobu určitú od 1.2.2005 do 31.01.2030 užíva, a na vlastné náklady
prestavala UJS pre účely univerzity,
k nehnuteľnostiam, ktoré zámenou nadobúda do vlastníctva Mesto Komárno je
zriadené predkupné právo v prospech Mesta Komárno a ktorú nehnuteľnosť
univerzita nepotrebuje na vlastné účely,

nasledovne :
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nehnuteľnosti vo vlastníctve Univerzity J. Selyeho, vedené na LV č. 10465 v k.ú.
Komárno ako budova so súpisným číslom 1166 (Lehár), ktorá sa nachádza na
parcele registra „C“ č. 2035, parcela registra „C“ č. 2035 o výmere 770 m2, zast.
plocha, ku ktorým nehnuteľnostiam je zriadené predkupné právo v prospech mesta
Komárno a ktorú nehnuteľnosť univerzita nepotrebuje na vlastné účely,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno ako ostatný objekt so súp. č. 3698 (bývalá jedáleň), ktorá sa nachádza
na parcele registra „C“ č. 1818/28, parcela registra „C“ č. 1818/28 o výmere 2743 m2,
zastavaná plocha, administratívna budova so súp. č. 3759, ktorá sa nachádza na
parcele registra „C“ č. 1818/33, parcela registra „C“ č. 1818/33 o výmere 250 m2,
zastavaná plocha, ostatný objekt so súp. č. 3695 (bývalá telocvičňa), ktorá sa
nachádza na parcele registra „C“ č. 1818/27 o výmere 1279 m², zastavaná plocha,
ktoré nehnuteľnosti na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej Mestom Komárno
ako požičiavateľom a Univerzitou J. Selyeho ako vypožičiavateľom dňa 31.01.2005
v znení neskorších dodatkov na dobu určitú od 1.2.2005 do 31.01.2030 užíva a na
vlastné náklady prestavala UJS pre účely univerzity,
za nasledovných podmienok :
-

C/

náklady spojené so zámenou t.j. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností hradí Univerzita J. Selyeho,
do uzatvorenia zámennej zmluvy na budove so súp. č. 1166 (Lehár), ktorá sa
nachádza na parc. reg. „C“ č. 2035 nebude evidované záložné právo v prospech
Betlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörüen Müködő
Részvénytársaság so sídlom Kossuth tér 2-4, 1055 Budapest

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

O 17.55 hod. odišla Dr. Padlovicsová Agnesa, počet členov (5).

7. Záver
JUDr. Štefan Bende, predseda komisie konštatoval, že komisia nie je
uznášaniaschopná s počtom členov (5). Poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené. Z časového hľadiska nie je možné zvolať komisiu na nové zasadnutie.
Zapísala: Ing. Pálinkásová
V Komárne, dňa 09.01.2017
JUDr. Štefan Bende
predseda komisie
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