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Úvodné slovo primátora mesta 
 

 
 
 
 
 
Rok 2018 bol rokom detských ihrísk v meste. Na celom území mesta sa 

obnovili ihriská, vytvorili sa väčšie ostrovy pre deti, medzi nimi aj inkluzívne ihrisko 
pre postihnuté detičky.  

Pokračovalo sa v obnove chodníkov mesta, opravili sa úseky v centre mesta, 
aj na sídliskách a tiež v mestskej časti Nová Stráž.  

Na základe  žiadosti občanov boli vo viacerých lokalitách vybudované nové 
miesta na parkovanie a obnovené kontajnerové stanovištia.   

V rámci starostlivosti o mestské budovy sa pokračovalo v  rekonštrukcii 
strechy kasárne Novej pevnosti s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, ďalej 
v Starej pevnosti na Dunajskom bastióne sa vytvorila vyhliadková plošina s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pokračovalo sa tiež v obnove vonkajších fasád 
Župného domu formou reštaurovania. Naďalej sa investovalo do školských  
a predškolských zariadení. 

Boli vytvorené nové možnosti športovania a oddychu: vybudoval sa fit park pri 
termálnom kúpalisku, obnovilo sa okolie plaveckého bazéna, prebehla úprava okolia 
pri  vodárenskej veži.  
Vo viacerých lokalitách sa revitalizovali medziblokové priestory: umiestnili sa altánky, 
hracie zostavy pre deti a obnovila sa aj zeleň. Bol vytvorený aj nový výbeh pre psov 
na 7. sídlisku. 

Pokračovalo sa aj s prípravou investícií na ďalšie roky, formou spracovania 
projektových dokumentácií, napr. pre mestskú časť Malá Iža projekty vodovodu 
a kanalizácie, alebo  historický výskum pre budovu polikliniky.   

Po trojročnej príprave bol schválený nový územný plán, ktorý dáva predpoklad 
na realizáciu nových investícií na území mesta. 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                                Mgr.  Béla Keszegh 
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1 Základná charakteristika Mesta Komárno 
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone 
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

1.1 História a poloha mesta 

Mesto Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na 
Slovensku. Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné kultúrne pamiatky. Rozvoj 
mesta v dávnej minulosti predurčila jeho významná poloha a strategická úloha strážneho 
hradu na území zovretom ramenami Dunaja a Váhu, v nadmorskej výške 108 -115 m. V 
prvých listinách sa hrad a osada spomína pod názvom Camarum v roku 1075. V roku 2015 
si mesto Komárno pripomenulo 750. výročie od udelenia štatútu mesta, ktoré po ukončení 
vpádov tatárskych kmeňov daroval mestu kráľ Béla IV. a 270. výročie udelenia štatútu 
slobodného kráľovského mesta, ktoré dostalo od rakúskej cisárovnej a maďarskej kráľovnej 
Márie Terézie. 

1.2 Identifika čné údaje 

Mesto Komárno 
Nám. gen. Klapku 1 
94501 Komárno 
IČO: 00306525 
DIČ: 021035731 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Štatutárny zástupca do 5.12.2018  Ing. László Stubendek 
                                 od 6.12.2018  Mgr. Béla Keszegh 
 
Symboly mesta 
 
Mesto Komárno má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy. 
Symboly mesta sú: erb mesta 
                              vlajka mesta   

• Erb  mesta zobrazuje v červenom štíte na zelenej pažiti so sútokom dvoch modrých 
riek, strieborné trojvežové opevnenie. V medzerách medzi vežami sa nachádzajú dve 
zlaté hviezdy. V opevnení je otvorená brána s do polovice vytiahnutou mrežou. 

• Vlajka  mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí červený, žltý, zelený. 
Ukončená je zástrihom, tzv. lastovičím chvostom. 

 
 
 
                             



1.3 Partnerské mestá 

• Blansko, Česko 
• Komárom, Maďarsko 
• Kralupy nad Vltavou, Česko 
• Lieto, Fínsko 
• Sebeş, Rumunsko 
• Terezín, Česko 
• Weissenfels, Nemecko 

1.4 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 32 938, z toho ženy: 17 402 muži: 15 536 

Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry 

 0-3 4-6 7-17  18-60  61 a viac  
roční roční roční roční roční 

1 073 817 2 929 19 753 8 366 
 
Obyvateľstvo podľa národnosti v % 
 
(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001) 

-      maďarská      60,1 
-      slovenská      34,7 
-      rómska            1,2 
-      česká              1,0 
-      iná                   3,0 

 

   
(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2011) 

-      maďarská      53,8 
-      slovenská      33,5 
-      rómska            0,4 
-      česká               0,6 
-      iná                   0,4 
-      nezistená     10,76 

 

1.5 Ekonomické údaje 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Komárno predstavovala k 31.12.2018 
4,2 %, čo predstavuje 3 076 evidovaných uchádzačov o prácu: 
Z toho bolo evidovaných 1 923 žien a 1 153 mužov. 
 
                 Z tohto počtu podľa dĺžky trvania bolo nezamestnaných 

- viac ako 12 mesiacov            1214 osôb 
- od 7 – do 12 mesiacov             571 osôb 
- menej ako 7 mesiacov           1 291 osôb 

 
                 Z tohto počtu podľa vekovej štruktúry bolo nezamestnaných 

- do 25 rokov                           255 osôb 
- od 25 - do 54 rokov            2 033 osôb 
- nad 55 rokov                         788 osôb 
 
 
Z tohto počtu podľa dosiahnutého vzdelania bolo nezamestnaných 
- s neukončeným základným vzdelaním                        76 osôb 
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- so základným vzdelaním                                           857 osôb 
                  - s nižším stredným odborným vzdelaním                       5 osôb 
                  - so stredným odborným vzdelaním                             948 osôb 
                  - s úplným stredným odborným vzdelaním                   748 osôb 
                  - s úplným stredným všeobecným vzdelaním               169 osôb 
                  - s vyšším odborným vzdelaním                                       5 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa                         61 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa                      200 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa                         6 osôb 
                  -    s nezisteným vzdelaním                                                1 osoba 
(Ekonomické údaje sú za okres Komárno, nakoľko údaje samostatne za mesto Komárno nemáme k dispozícii) 

 

1.6 Organiza čná štruktúra mesta 

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta 
a jeho majetku. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta 

- orgánmi mesta 
- hlasovaním obyvateľov mesta 
- verejným zhromaždením obyvateľov mesta. 

 
Mesto pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 
s hnuteľným i nehnuteľným majetkom mesta. Riadi sa schváleným rozpočtom a zostavuje 
záverečný účet mesta.  
 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 2018 predstavoval 405,16 
zamestnancov, z toho za 

               mesto     220,16 osôb  

                                       školstvo 185 osôb 
 
Z toho pracovalo v riadiacich pozíciách za mesto 24 zamestnancov a za školstvo 19 
zamestnancov. 

 
Zamestnanci mesta sú zadelení na pracovné pozície v zmysle platnej organizačnej štruktúry,  
od 01.08.2017, nakoľko v priebehu roka 2018 nedošlo k zmene organizačnej štruktúry.  
 
 
 



1. Organiza čná štruktúra platná od 1.8.2017 



1.6.1 Základné orgány mesta 
 
mestské zastupiteľstvo 
primátor mesta 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Komárno je zastupiteľský zbor mesta zložený z 25 poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta, na obdobie štyroch rokov. 
 
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta, funkcia primátora je verejná funkcia. 
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-
právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym 
orgánom. 
Za primátora mesta bol v priamych voľbách v roku 2014 zvolený Ing. László Stubendek, 
ktorý prevzal úrad dňa 15.12.2014. Zástupcovia primátora od 15.12.2014 boli Mgr. Béla 
Keszegh a PhDr. Imre Knirs. 
Od 1. decembra 2017, malo mesto Komárno už len jedného zástupcu primátora, ktorým bol 
Mgr. Béla Keszegh. 
Vo voľbách 10.11.2018 bol za primátora mesta zvolený Mgr. Béla Keszegh, ktorý prevzal 
úrad dňa 6.12.2018.  
Zástupcami primátora od 06.12.2018  sú  JUDr. Tamás Varga a Mgr. Ondrej Gajdáč. 
Hlavným kontrolórom mesta je Mgr. Miklós Csintalan, ktorý bol zvolený poslancami MZ na 
obdobie 6 rokov, dňa 3. apríla 2014.  

 

1.6.2 Zvolení poslanci v priamych vo ľbách v roku 2014 
 
Mgr. Andruskó Imre 
MUDr. Bastrnák Tibor 
Mgr. Batta György 
JUDr. Bende Štefan 
MUDr. Benyó Zoltán 
Ing. Bujna Zoltán 
Feszty Zsolt 
Mgr. Gajdáč Ondrej 
Ing. Glič Konštantín 
JUDr. Hortai Éva 
MUDr. Horváth Attila 
MUDr. Ipóth Szilárd 
Mgr. Keszegh Béla 
JUDr. Keszegh Margit 

PhDr. Knirs Imre 
Ing. Korpás Peter 
Kovács Dávid 
Mgr. Less Károly 
MUDr. Marek Anton 
Ing. Rajko František 
Ing. Szabó Béla 
Mgr. Szénássy Tímea 
JUDr. Varga Tamás 
Ing. Vetter Ján 
PaedDr. Kiss Péntek József († 9/2018) 

   od 10/2018 - Szayka Róbert  
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1.6.3  Zvolení poslanci v priamych vo ľbách   v roku 2018 
 
Mgr. Andruskó Imre 
Mgr. Bauer Ildikó 
Mgr. Batta György 
JUDr. Bende Štefan 
Ing. Bujna Zoltán 
Feszty Zsolt 
Mgr. Gajdáč Ondrej 
MUDr. Horváth Attila 
MUDr. Ipóth Szilárd 
JUDr. Keszegh Margit 
PhDr. Knirs Imre 
Ing. Korpás Peter 
Kovács Dávid 
Mgr. Less Károly 

MUDr. Marek Anton 
Ing. Molnár Marian 
Ryšavý Baltazár 
Mgr. Ruman Patrik 
Mgr. Csilla Szabó 
Mgr. Szénássy Tímea 
Ing. Stubendek László 
MUDr. Sebő Zsolt 
Mgr. Tárnok Magadaléna 
JUDr. Varga Tamás 
Ing. Vetter Ján 
 
                                                                                                   

 

1.7 Rozpočtové organizácie 

1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

2. Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
6. Základná škola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 
7. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
8. Zariadenie pre seniorov, Špitálska 3434/16, 94501 Komárno 

 

 

1.8 Príspevkové organizácie 

1. Comorra Servis 
2. Mestské kultúrne stredisko 

1.9 Organizácie založené mestom so 100% vlastníctvo m a 
organizácie so spoluvlastníctvom mesta 

 

Názov Predmet činnosti 
Podiel v 

% 

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 100,00 

CALOR, s.r.o. Výroba a rozvod pary a teplej vody 100,00 

COM-MÉDIA, spol. s.r.o. Činnosti rozhlasu a televízie 100,00 
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2 Rozpočet mesta 2018 - plnenie rozpo čtu 
Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2018, bol schválený dňa 14. decembra 

2017 na 37. zasadnutí MZ, uznesením č. 1590/2017, ako vyrovnaný, vo výške 22 858 860 
eur na strane príjmov a na strane výdavkov. 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na 
roky 2018 - 2020 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za 
jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.  

 Rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení 
MZ a rozpočtových opatrení primátora mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2018 bol 
prebytkový, dosiahol výšku 25 938 941 eur na strane príjmov a 25 937 580 eur na strane 
výdavkov. 
 
 

Príjmy Schválený 
rozpo čet na rok 

2018 /eur/ 

Upravený 
rozpo čet na rok 

2018 /eur/ 

 
Skuto čnos ť 

k   31.12.2018 
/eur/ 

% 

Bežné príjmy 22 124 040 24 018 286 24 454 774,91 101,82% 

Kapitálové príjmy 700 000 822 855 521 501,13 63,38% 

Finančné príjmy 34 820 1 097 800 989 400,59 90,13% 

SPOLU PRÍJMY 22 858 860 25 938 941 25 965 676,63 100,10% 
 
 

Výdavky Schválený 
rozpo čet na rok 

2018 /eur/ 

Upravený 
rozpo čet na rok 

2018 /eur/ 

Skuto čnos ť 
 k 31.12.2018 

/eur/ 
% 

Bežné výdavky 20 784 510 22 504 243 22 459 020,50 99,80% 

Kapitálové výdavky - mesto 780 000 2 126 439 1 250 235,91 58,79% 

Finančné výdavky 1 294 350 1 306 898 1 397 881,96 106,96% 

SPOLU VÝDAVKY 22 858 860  25 937 580 25 107 138,37 96,80% 
 

 

Príjmy rozpo čtu:  
 
Vlastné bežné príjmy:  
Vlastné bežné príjmy dosiahli k 31.12.2018 výšku 16 741 034,95  eur, t.j.  102,67 % 
 
Príjmy pod ľa osobitného predpisu:  
Príjmy podľa osobitného predpisu – MŠ a CVČ  61 334,67 eur, t.j. 102,22 % 
Príjmy podľa osobitného predpisu – za stravné  697 972,73 eur, t.j. 103,18% 
 
Vlastné kapitálové príjmy:  
Príjmy z predaja bytov, hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiahli 
k 31.12.2018 výšku  398 646,51   eur, t.j. 56,95 % 
Príjem z vratky od Pons Danubii vo výške 18 006,00 eur, t.j. 100% 
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Prijaté granty a transfery:  
Výška prijatých grantov a transferov predstavuje k 31.12.2018  sumu  6 099 674,33 eur, 
z toho:  bežné tuzemské dotácie      5 782 571,57 eur, t.j. 99,56 % 
             bežné zahraničné dotácie       212 254,14 eur, t.j. 99,99 % 
             kapitálové tuzemské dotácie   104 848,62 eur, t.j. 100,00% 
           
 
Príjmy rozpo čtových organizácií:  
Príjem školských zariadení  (ZŠ, ZUŠ a ŠK)                   368 068,08  eur, t.j.    100,66 % 
Príjem Zariadenia pre seniorov                                        624 620,60  eur, t.j.    100,53 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad príjmov pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie / v eur /  
 (vrátane vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobie) 
 

Položka  Text 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Príjmy              
k 31.12.2018 % 

110 Daň z príjmov FO - podielové dane 11 000 000 11 418 618 11 640 250,44 101,94% 

120 Daň z nehnuteľnosti 1 680 000 1 744 280 1 825 728,59 104,67% 

130 
Dane za tovary a služby + poplatok za 
zber odpadov 1 083 770 1 114 770 1 223 842,16 109,78% 

210 
Príjmy z podnikania a nájomné z 
vlastníctva majetku 1 238 259 1 412 629 1 412 263,25 99,97% 

220 Príjem RO - školských zariadení 195 500 222 480 224 587,77 100,95% 

220 Príjem RO - Zariadenia pre seniorov 610 000 621 347 624 620,60 100,53% 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 130 100 1 155 094 1 226 498,70 106,18% 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku 700 000 718 006 416 652,51 58,03% 

240 Bankové úroky 600 600 323,92 53,99% 

290 Ostatné nedaňové príjmy 97 200 163 346 138 353,46 84,70% 

310 Granty a transfery - bežné 5 085 013 5 809 682 5 782 571,57 99,53% 

310 Granty a transfery  RO - školské zariadenia                                        143 161 143 480,31 100,22% 

320 Granty a transfery - kapitálové 0 104 849 104 848,62 100,00% 

330 Granty a transfery zahraničné 3 598 212 279 212 254,14 99,99% 
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Prijaté finan čné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkon u štátnej správy 
a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurá ch: 
 

Dotácie, granty Skutočnosť 31.12.2018 

Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov 998,91 

Vínne korzo - darovacia zmluva 500,00 

Komárňanské dni - sponzorské 1 700,00 

Školstvo - Grant - CURAPROX 150,00 

Školstvo - prenesená kompetencia 4 416 789,00 

Školstvo - lyžiarsky kurz 41 700,00 

Školstvo - škola v prírode 31 500,00 

Školstvo - asistent učiteľa 48 687,00 

Školstvo - cestovné 30 267,00 

Školstvo - vzdelávacie poukazy 74 272,00 

Školstvo - odchodné 9 836,00 

Školstvo - dotácia pre žiakov SZP 21 950,00 

Školstvo - stravovanie  10 714,00 

Školstvo - hmotná núdza - školské potreby 315,40 

Školstvo - učebnice 1 227,00 

Školstvo – Enviroprojekt 1 998,00 

Školstvo - MŠ 6 ročné deti 51 643,00 

Školstvo - zadržané rodinné prídavky 5 419,52 

Školstvo - pedagogická prax   ZŠ 10 616,34 

Školstvo - pedagogická prax  MŠ 1 980,30 

Sociálny a správny odbor (útulok) 50 400,00 

Hmotná núdza - osobitný príjemca 358,00 

Matrika 70 418,10 

Voľby 17 978,86 

Zariadenie pre seniorov 567 675,00 

Zariadenie pre seniorov- projekt 1 661,19 

Samostatný školský úrad 29 322,00 

Spoločný stavebný úrad  37 950,90 

Pozemné komunikácie 1 477,01 

Register obyvateľstva a register adries 17 435,10 

Dobrovoľný hasičský zbor 3 000,00 

Životné prostredie 3 261,62 

Vojnové hroby 1 448,48 

ŠFRB 21 956,19 

Chránená dielňa ZŤP 15 045,62 

Kultúrne pamiatky 1 900,00 

Turistický sprievodca Komárnom 1 700,00 

Terénna sociálna práca - projekt 6 619,45 

Opatrovateľská služba - projekt 133 848,00 

MOS 2 628,21 
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Rozvoj zamestnanosti 34 224,37 

Dotácia na opravu  MŠ Tulipán Vodná ul. 208 681,14 

Školské projekty, Erazmus 3 573,00 

Spolu: 5 994 825,71 

 
 

2.2 Výdavky rozpo čtu 

Výdavky z rozpo čtu mesta boli čerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle 
schváleného Programového rozpo čtu mesta Komárno na rok 2018. 
 
Bežné výdavky:  
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2018 predstavuje 14 548 245,11 eur, t.j. 99,80 % 
Čerpanie bežných výdavkov RO k 31.12.2018 predstavuje 7 910 775,39 eur, t.j. 99,80 % 
 
 
 
 
Prehľad čerpania bežných výdavkov pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie / v eur / 
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov) 

Položka Text 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Výdavky             
k 31.12.2018 % 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  4 159 956 4 109 055 4 097 279,91 99,71% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 544 598 1 608 307 1 599 281,27 99,44% 

631 Cestovné náhrady 9 288 11 473 12 162,95 106,01% 

632 Energie, voda a komunikácie 1 408 376 1 497 151 1 613 394,01 107,76% 

633 Materiál 942 367 1 057 200 1 007 317,45 95,28% 

634 Dopravné 91 929 99 749 103 744,23 104,01% 

635 Opravy a údržba 1 482 257 1 596 702 1 541 463,24 96,54% 

636 Nájomné za nájom 29 811 25 315 16 075,00 63,50% 

637 Služby 2 045 144 2 277 775 2 297 149,01 100,85% 

641 Transfery v rámci verejnej správy 885 000 885 000 885 000,00 100,00% 

642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. 
osobám 1 105 607 1 008 832 980 605,15 97,20% 

644 Transfery nefinančným subjektom 345 000 361 050 360 212,05 99,77% 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery 42 037 39 737 34 560,84 86,97% 
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Prehľad čerpania výdavkov pod ľa COFOG (v eurách) 

2018 
Schválený % 

Ukazovateľ 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
plnenia 

Bežné výdavky        
1 Všeobecné verejné služby 3 155 758 3 208 944 3 170 676,73 98,81% 
2 Obrana 24 450 28 076 30 070,05 107,10% 
3 Verejný poriadok a bezpečnosť 688 537 706 197 708 461,58 100,32% 
4 Ekonomická oblasť 631 553 722 218 739 506,16 102,39% 
5 Ochrana životného prostredia 1 490 578 1 667 254 1 794 361,24 107,62% 
6 Bývanie a občianska vybavenosť 1 458 268 1 670 531 1 782 023,02 106,67% 
8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 1 899 008 1 842 790 1 838 864,94 99,79% 
9 Vzdelávanie 4 035 467 4 025 087 3 798 550,02 94,37% 
10 Sociálne zabezpečenie 707 751 706 249 685 731,37 97,09% 
Kapitálové výdavky 780 000 2 059 715 1 183 512,67 57,46% 
Finančné operácie 1 294 350 1 306 898 1 397 881,96 106,96% 
Výdavky mesta  (bez rozpočtových 
organizácií) 

16 165 720 17 943 959 17 129 640 95,46% 

Výdavky rozpočtových organizácií 
mesta 

6 693 140 7 993 621 7 977 498,63 99,80% 

Výdavky  celkom 22 858 860 25 937 580 25 107 138 96,80% 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky:  
Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2018 predstavuje 1 183 512,67 eur, t.j. 57,46 % 
Čerpanie kapitálových výdavkov RO k 31.12.2018 predstavuje 66 723,24 eur, t.j. 100,00 % 
 
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov) v eurách 

Položka  Text 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Výdavky             
k 

31.12.2018 % 

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 0 38 527 37 524,00 97,40% 

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 0 10 290 10 061,40 97,78% 

714 
Nákup dopravných prostriedkov všetkých 
druhov 0 45 454 43 893,60 96,57% 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 147 120 36 706,00 24,95% 

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 780 000 1 624 922 883 620,32 54,38% 

718 Rekonštukcia a modernizácia   5 000 0,00 0,00% 

721 Príspevok pre príspevkové organizácie   171 757 171 707,35 99,97% 

723 Transfery nefinančným subjektom   16 645 0,00 0,00% 
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2.3 Schválený rozpo čet na roky 2019 - 2021  

2.3.1 Príjmy / v eur / 

  
Skuto čnos ť k 

31.12.2018 
Rozpo čet na rok 

2019 
Rozpo čet na rok 

2020 
Rozpo čet na rok 

2021 

Príjmy celkom 25 965 676,63  24 742 036 24 312 017 24 865 636 
z toho:         
Bežné príjmy 23 462 086,23 23 259 486 23 311 967 23 865 586 
Kapitálové príjmy 521 501,13 366 000 166 000 166 000 
Finančné operácie 989 400,59 283 500 0 0 

Príjmy RO s PS  992 688,68 833 050 834 050 834 050 
 
 

2.3.2 Výdavky / v eur / 

  
Skuto čnos ť k 

31.12.2018 
Rozpo čet na rok 

2019 
Rozpo čet na rok 

2020 
Rozpo čet na rok 

2021 

Výdavky celkom 25 107 138,34  24 742 036 24 312 017 24 865 636 
z toho:         
Bežné výdavky 14 548 245,11 15 693 934 15 776 352 16 137 894 
Kapitálové výdavky 1 183 512,67 717 500 301 543 828 143 
Finančné operácie 1 397 881,93 742 802 645 322 310 799 

Príjmy RO s PS  7 977 498,63 7 587 800 7 588 800 7 588 800 
 
 

3 Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2018 
 

Rozpo čet  2018 v eurách  
Schválený 

rozpo čet 2018 
 

Upravený 
rozpo čet 2018 

 

Skuto čnos ť                              
k 31.12.2018 

Bežné príjmy 22 124 040 24 018 286 24 454 774,91 

Bežné výdavky 20 784 510 22 504 243 22 459 020,50 

Výsledok bežného hospodárenia 1 995 754,41 

Kapitálové príjmy 700 000 822 855 521 501,13 

Kapitálové výdavky 780 000 2 126 439 1 250 235,91 

Výsledok kapitálového hospodárenia -728 734,78  

Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené 261 353,08 

Výsledok rozpo čtového hospodárenia spolu - prebytok: 1 005 666,55  

Finančné príjmové operácie 34820 1 097 800 789 310,68 
Finančné výdavkové 
operácie 1 294 350 1 306 898 1 215 778,05 

Rozdiel finančných operácií -426 467,37 

Celkom: 579 199,18 
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Číslo 
riadku 

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma /eur/ 

1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 25 965 677 

2 v tom: daňové príjmy (100) 14 689 821 

3            nedaňové príjmy (200) 4 043 300 

4            granty a transfery (300) 6 243 155 

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 989 401 

6 
           z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 
(400) 

989 401 

7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 

8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 25 107 138 

9 v tom: bežné výdavky (600) 22 459 021 

10            kapitálové výdavky (700) 1 250 236 

11            výdavkové finančné operácie (800) 1 397 882 

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 858 538 

13 
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových 
finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) 

1 267 020 

14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) -110 224 

15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) -445 793 

16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) -556 017 

17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)  711 003 

 
 
Výsledok rozpo čtového hospodárenia  podľa Zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.3, písm. 
a),b),c) citovaného zákona (v eurách) 
  Bežné Kapitálové Finan. operácie Spolu 
Príjmy 24 454 774,91 521 501,13 989 400,59 25 965 676,63 
Výdavky 22 459 020,50 1 250 235,91 1 397 881,96 25 107 138,37 
Rozdiel 1 995 754,41 -728 734,78 -408 481,37 858 538,26 
 
 
Výsledok rozpo čtového hospodárenia  Mesta Komárno podľa § 10, ods.3, písm. a), b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods.6 (v eurách) 
 

2018 Bežné Kapitálové Spolu 
Príjmy  24 226 921,83 488 001,13 24 714 922,96 
Výdavky 22 459 020,50 1 250 235,91 23 709 256,41 
Rozdiel 1 767 901,33 -762 234,78 1 005 666,55 
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3.1 Dlhová za ťaženos ť 

 v eurách 

Druh úveru Stav  Prírastok Úbytok Stav  

  31.12.2017 2018 2018 31.12.2018 

ŠFRB úvery spolu: 1 420 382,44 0,00 71 478,55 1 348 903,89 

Autokredit spolu: 0,00 41 174,40 1 543,68 39 630,72 

Bankové dlhodobé úvery: 2 897 134,59 338 807,71 610 269,48 2 625 672,82 

CELKOM ÚVERY MESTA: 4 317 517,03 379 982,11 683 291,71 4 014 207,43 
 
Celková suma dlhu mesta 2 665 303,54 eur (dlhodobé bankové úvery + autokredit) k 31.12.2018 je vo 
výške 12,43 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2017) 
v zmysle §17, odst.6, písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

4 Bilancia aktív a pasív 

4.1 Aktíva / v eur / 

 

Bežné ú čtovné obdobie k 31.12.2018 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 2017 

AKTÍVA č. r.  

Brutto Korekcia Netto Netto 

Neobežný majetok: 2 88 150 016,24  26 180 056,45 61 969 959,79 61 675 604,19 

Dlhodobý nehmotný majetok 3 920 505,82 758 266,32 162 239,50 123 266,50 

Dlhodobý hmotný majetok 11 84 983 792,02 24 101 012,31 60 882 779,71 61 077 565,66 

Dlhodobý finančný majetok 24 2 245 718,40 1 320 777,82 924 940,58 474 772,03 

Obežný majetok: 33 16 438 163,66  2 329 060,88 14 109 102,78 13 301 106,60 

Zásoby 34 28 152,06  28 152,06 24 611,28 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 40 10 883 912,62  10 883 912,62 
10 069 329,39 

Dlhodobé pohľadávky 48      

Krátkodobé pohľadávky 60 4 076 606,33 2 329 060,88 1 747 545,45 1 834 095,14 

Ostané pohľadávky 65 30 134,93  30 134,93 9 071,43 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a rozpočtových organizácií 
zriadených obcou a vyšším územným celkom 

68 2 989 226,96 1 531 199,29 1 458 027,67 

 
 
 

1 567 545,79 

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a 
vyšších územných celkov 

69 949 871,49 705 640,09 244 231,40 
 

241 638,49 
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Pohľadávky voči zamestnancom 70 1 916,02  1 916,02 
2 627,00 

Iné pohľadávky 81 105 346,93 92 221,50 13 125,43 13 212,43 

Transfery a ostatné zúčtovania so 
subjektami mimo ver. správy 

84    
0,00 

Finančné účty 85 1 449 492,65  1 449 492,65 1 373 070,79 

Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé 98    
0,00 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé 

104    
0,00 

Časové rozlíšenie: 110  30 958,35  30 958,35 33 513,83 

- náklady budúcich období 111 30 722,75  30 722,75 33 278,23 

- príjmy budúcich období 113 235,60  235,60 235,60 

Vzťahy k ú čtom klientov štátnej 
pokladnice 114    0,00 

M a j e t o k   s p o l u   104 619 138,25  28 509 117,33 76 110 020,92 75 010 224,62 

 
 
 

4.2 Pasíva / v eur / 

PASÍVA č. r.  
Bežné ú čtovné 

obdobie k 
31.12.2018 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

2017 

Vlastné imanie 116 56 289 594,45  55 626 268,58 

Oceňovacie rozdiely 117  0,00 

Fondy 120  0,00 

Výsledok hosp. min. rokov 124 55 628 558,96 58 605 279,99 

Výsledok hospodárenia 125 661 035,49 -2 979 011,41 

Záväzky 126 7 066 243,53  7 060 804,92 

Rezervy (krátkodobé) 127 846 396,80 242 786,26 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej  
správy 

132 57 261,00 
6 536,89 

Dlhodobé záväzky v tom:  140 2 423 656,45 2 582 415,55 

Ostatné dlhodobé záväzky 141 1 309 068,00 1 420 382,44 

Záväzky zo sociálneho fondu 144 30 919,38 
 

32 329,42 

Záväzky z nájmu 145 0,00 2 565,86 

Iné záväzky  149 1 083 669,07 1 127 137,83 

Krátkodobé záväzky 151 1 113 256,46 1 331 931,63 

Dodávatelia 152 257 993,13 697 650,74 

Zamestnanci 163 287 003,18 261 746,42 
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Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a 
zdravotného poistenia 

165 202 314,81 
 

181 675,86 

Bankové úvery a výpomoci v tom: 173 2 625 672,82 
2 897 134,59 

Bankové úvery dlhodobé 174 2 005 682,14 2 292 559,35 

Bežné bankové úvery 175 619 990,68 604 575,24 

Prijaté návratné finančné výpomoci 
od subjektov verejnej správy 

178  
0,00 

Časové rozlíšenie: 180 12 754 182,94  12 323 151,12 

z toho:      

- výdavky budúcich období 181  0,00 

- výnosy budúcich období 182 12 754 782,94 12 323 151,12 

Vzťahy k ú čtom klientov štátnej 
pokladnice 183  

0,00 

V l a s t n é  i m a n i e  a  z á v ä z 
k y  spolu 115 76 110 020,92 

75 010 224,62 

 

5 Súvaha 
 
Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote rok 
2018: 61 969 959,79 eur (rok 2017: 61 675 604,19 eur), medziročný nárast o 294 355,60 
eur. 
V roku 2018 boli zaradené investície v obstarávacej cene 953 346,82. Zakúpené boli 
dopravné prostriedky v obstarávacej cene 85 068,00 eur. 
Začali sa investície, na ktoré boli v roku 2018 vynaložené finančné prostriedky vo výške 
125 899,60 eur. 
 
Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto 
hodnote rok 2018: 14 109 102,78 eur (rok 2017:  13 301 106,60 eur), medziročný nárast 
o 807 996,18 eur, v tom významné položky: zmena vykazovania majetku v správe, účet 355 
- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku, pre COMORRA SERVIS, 
ktorý bol obstaraný z dotácie zo ŠR a EÚ poskytnutej Mestu Komárno – Rekonštrukcia 
športovej haly a prevzatie iných rekonštrukcií vykonaných nájomcom na majetku v správe 
COMORRA SERVIS v hodnote 716 995,03 eur a Zmena vykazovania majetku v správe 
Zariadenie pre seniorov Komárno, ktorý bol obstaraný z dotácie zo ŠR a EÚ poskytnutej 
Mestu Komárno 20 127,90 eur a odovzdanie pozemkov do správy organizácie 155 240,99 
eur 
 
Hodnota vlastného imania rok 2018: 56 289 594,45 eur (rok 2017: 55 626 268,58 eur), 
zvýšenie o 663 325,87 eur, v tom výsledok hospodárenia rok 2018, zisk vo výške 661 035,49 
eur a oprava vykazovania majetku v správe rozpočtovej organizácie – účet 032 - Umelecké 
diela a zbierky oproti účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo 
výške 2.290,38 eur. 

 
Zníženie dlhodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 39 805,89 eur, zníženie záväzkov 
účet 321 – Dodávatelia o -439 657,61 eur.  
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Zníženie stavu dlhodobej časti bankových úverov o 286 877,21 eur. Splátky bankových 
úverov, ktoré majú byť realizované v roku 2019 sú vykázané ako krátkodobé vo výške 619 
990,68 eur. 
 
Časové rozlíšenie: zvýšenie súvisí z vykazovaním a zúčtovaním poskytnutého kapitálového 
transferu zo ŠR a Európskej únie pre mesto na financovanie investícií do majetku mesta, 
ktorý bol odovzdaný do správy mestskej príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS 
a Zariadenie pre seniorov Komárno.  
 
 

6 Hospodársky výsledok (v eurách) 

Náklady a výnosy v eurách 
 

Názov 
Skuto čnos ť 
k 31.12.2018 

Skuto čnos ť 
k 31.12.2017 

Náklady 20 264 493,45 20 553 070,88 

50 – Spotrebované nákupy 2 014 164,55 2 038 552,21 

51 – Služby 4 252 135,76 5 304 774,12 

52 – Osobné náklady 6 146 035,20 5 526 618,99 

53 – Dane a poplatky 15 054,77 5 082,81 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 227 891,32 436 457,47 
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 572 049,67 
3 229 805,25 

56 – Finančné náklady 88 930,12 72 429,28 

57 – Mimoriadne náklady  0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 4 948 232,06 3 939 350,75 

Výnosy 20 925 590,13 17 574 168,22 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 770 584,41 762 617,02 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb  0,00 

62 – Aktivácia  0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 15 161 265,53 13 726 295,86 

64 – Ostatné výnosy 3 055 351,20 1 736 516,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 92 036,20 

72 092,24 

66 – Finančné výnosy 323,92 574,68 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo 
VÚC 

1 846 029,07 
 

1 276 072,42 

Hospodársky výsledok pred zdanením 661 096,68 -2 978 902,66 

59 – Dane z príjmov 61,19 108,75 

Hospodársky výsledok po zdanení 
/+ kladný HV, - záporný HV/  

661 035,49 -2 979 011,41 

 
Účtovný výsledok hospodárenie, t.j. rozdiel medzi  tr. 5 a 6  náklady – výnosy (v eurách): 
 

Účtovná tr. 5 20 264 493,45 eur  
Účtovná tr. 6 20 925 590,13 eur  
Pred zdanením 661 096,68 eur 
Po zdanení 661 035,49 eur  
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Celkové náklady mesta sa oproti roku 2017 znížili o 288 577,43 eur.  
Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva: 

- zníženie nákladov na služby – vykazované na účte 511 – Opravy a udržiavanie 
o 1 364 584,13 eur, z rozdielu: v roku 2017 bola realizovaná súvislá oprava miestnych 
komunikácií vo výške 1 709 969,87 eur, spoločnosť EUROVIA SK, a.s., v roku 2018 
dokončenie ďalších úsekov opráv miestnych komunikácií, fakturované v roku 2018 
341 654,83 eur, 
- zvýšenie osobných nákladov vo výške 619 416,21 eur, 
- zníženie na položke ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť  vo výške 208 566,15 
eur, v tom zníženie na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného 
majetku o 102 210,69 eur oproti roku 2017, zníženie nákladov na odpis nedokončených 
investícií oproti roku 2017 o 53 324,53 eur, 
- zníženie nákladov na odpisy, opravné položky, rezervy o 657 755,58, v tom tvorba 
rezervy na súdne spory – zvýšenie o 581 000,00 eur a tvorba opravnej položky 
k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2018 vo výške 74 484,07 eur, pričom 
k 31.12.2017 bola vytvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku vo výške 
1 246 293,75 eur na základe ocenenie podielu mesta na vlastnom imaní obchodných 
spoločností založených mestom metódou vlastného imania, 
- zvýšenie nákladov na transfery o 1 008 881,31 eur,  v tom transfery z rozpočtu obce 
(mesta) rozpočtovým a príspevkovým organizáciám  zvýšenie o 971 374,91 eur: 
vykazovanie transferov rozpočtových príjmov Zariadenia pre seniorov Komárno vo výške 
641 145,50 eur, zvýšenie transferov mesta pre školy o 180 000,00 eur a rozpočtových 
príjmov rozpočtových organizácií – základné školy a základná umelecká škola o 223 116,70 
eur.   
-  

Účtovná skupina Názov Zníženie /eur/ Zvýšenie /eur/ 

50 Spotrebované nákupy -24 387,66   

51 Služby -1 052 638,36   

52 Osobné náklady   619 416,21 

53 Dane a poplatky   9 971,96 

54 
Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť -208 566,15   

55 
Odpisy, rezervy, opravné 
položky -657 755,58   

56 Finančné náklady   16 500,84 

57 Mimoriadne náklady     

58 

Náklady na transfery a 
náklady z odvodu príjmov 

  1 008 881,31 

    -1 943 347,75 1 654 770,32 
 
Celkové výnosy sa oproti roku 2017 znížili o 3 351 672,67 eur: 

-  daňové výnosy a výnosy z poplatkov sa zvýšili o 1 434 969,47 eur, v tom podiel na dani 
z príjmov fyzických osôb zvýšenie oproti roku 2017 o 1 340 194,46 eur, 
- oproti roku 2017 sa zvýšili výnosy z prevádzkovej činnosti, účtovná skupina 64- 
o 1 318 835,20 eur, v tom zámenná zmluva Univerzita J. Selyeho 890 150,41 eur, zvýšenie 
výnosu za prenájom mestských bytov o 131 359,33 eur, ročné zúčtovanie zdravotného 
poistenia 18 712,24 eur a nadobudnutie pozemkov bezodplatne - Protokol o odovzdaní 
medzi Ministerstvom obrany SR a mestom Komárno 144 232,71 eur, 
- zvýšenie výnosov z transferov z rozpočtových príjmov o 569 956,65 eur, v tom účet 699 
– Výnosy samosprávy z rozpočtových príjmov zvýšenie o 627 832,15 eur (rozpočtová 
organizácia Zariadenie pre seniorov Komárno), zníženie výnosov z poskytnutých transferov 
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od iných subjektov verejnej správy o 60 864,51 eur a z transferov od  Európskej únie 
o 10 376,70 eur. 

 

Účtovná skupina Názov Zníženie /eur/ Zvýšenie /eur/ 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar   7 967,39 

61 Zmena stavu vnútr. organiz. zásob     

62 Aktivácia     

63 
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov   1 434 969,47 

64 
Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti   1 318 835,20 

65 
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek 
z prevádz. a finančnej  činnosti   19 943,96 

66 Finančné výnosy -250,76   

67 Mimoriadne výnosy     

68 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

    

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC a v 
rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo VÚC    569 956,65 

    -250,76 3 351 672,67 

 
 
 

7 Prehľad o činnosti mestského úradu v roku 2018 

7.1 Oddelenie daní a poplatkov 

7.1.1 Spolo čné dane 
Daň z nehnute ľností + da ň za psa + daň za nevýherné hracie prístroje 

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
a zákonom č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) oddelenie fyzicky spracovalo resp. 
prekontrolovalo 15 529 ks daňových priznaní, vykonali sa kontroly presnosti a úplnosti 
počítačového spracovania daňových priznaní v rámci Cora Geo, vnútornou dokladovou 
kontrolou sa vyhľadali daňovníci, ktorí si nesplnili povinnosť podať priznania k daniam 
v súlade s § 99a a násl. zákona 582/2004 Z. z. 

7.1.2 Nájomné 
V plnení rozpočtu sa premietla zlepšená platobná disciplína nájomcov ako dôsledok 

zasielania výziev v štvrťročných intervaloch a skutočnosti, že sa pohľadávky 
v predchádzajúcich rokoch vymáhali cestou súdu a exekúcií. 
V roku 2018 bola predĺžená platnosť starších nájomných zmlúv, resp. boli podpísané nové 
nájomné zmluvy.  
Oddelenie počas roka priebežne  
- zapracovávalo do systému Cora Geo nové nájomné zmluvy resp. zmeny a ukončenie 
niektorých nájomných zmlúv, 
- zasielalo novým nájomcom oznámenia o výške a spôsobe úhrady za nájomné.  
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7.1.3 Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu 
  V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) referát poplatku za komunálny 
odpad spracoval 19 049 rozhodnutí vo veciach miestneho poplatku pre fyzické osoby, 1 610 
faktúr vo veciach miestneho poplatku pre právnické a fyzické osoby, 1 547 rozhodnutí 
o znížení, resp. odpustení miestneho poplatku za roky 2014  až  2018. 

7.1.4 Rybárske lístky 
V roku 2018 oddelenie vydalo 835 ks rybárskych lístkov v celkovej sume 7 205,50 €. 

 
Okrem toho oddelenie  
- vedie evidenciu Samostatne hospodáriacich roľníkov,  
- vydáva stanoviská k umiestneniu stávkových kancelárií a k umiestneniu technických 
zariadení (videohry, rulety) v prevádzkach,  
- vydáva individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom 
výherných prístrojov,  
- eviduje odvody stávkových kancelárií a z hazardných hier, 
pomáha občanom: 
- pri vyplňovaní daňových priznaní,  
- oboznamovať sa s daňovými predpismi  
- pri potvrdzovaní a vyplňovaní formulárov na sociálne dávky a príspevok na bývanie  

7.2 Mestská hromadná doprava 

Zabezpečuje sa preprava osôb mestskou hromadnou dopravou a doprava osôb do 
Komárna z mestskej časti Kava spojom prímestskej dopravy v ranných hodinách. 
Doprava je zabezpečená v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme na zabezpečenie 
pravidelnej MAD na území mesta Komárno s Arriva Nové Zámky a.s.  

7.3 Útvar hlavného kontrolóra 

Vykonáva kontrolnú činnosť, prešetrovanie sťažností, prešetrovanie petícií a inú odbornú 
činnosť. V nadväznosti na plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia mestského 
zastupiteľstva činnosť ÚHK bola za sledované obdobie zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti, 
- výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- prešetrovanie sťažností, 
- prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

V uplynulom roku bolo vykonaných 20 kontrol, ukončenie niektorých sa prenieslo na rok 
2019 z dôvodu veľkého počtu mimoriadnych kontrol. O výsledkoch kontrol boli predkladané 
informatívne správy do mestského zastupiteľstva.  

V súlade so zákonom o obecnom zriadení v roku 2018 boli spracované a predložené 
nasledovné správy a stanoviská:  

- Súhrnná správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 ktorá bola 
v zákonnej lehote predložená na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. 

- Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Komárno z rok 2017. 
- Odborné  stanovisko k prijatiu kontokorentného úveru.  
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- Stanovisko ku konsolidácii a refinancovaniu úverov: dodatok č. 1 k zmluve 
o termínovanom úvere č. 741/2013/UZ a k dodatku č.1 k zmluve o termínovanom úvere 
č. 768/2014/UZ. 

- Dva plány kontrolnej činnosti. 

V roku 2018 bola poskytnutá súčinnosť Policajnému zboru SR vo veciach: 

- podpisu zmluvy na rekonštrukčné práce na opravu Župného domu na ulici Župnej 
v Komárne, 

- realizácie svetelného auditu a údajného neoprávneného použitia finančných prostriedkov.  

Významnú časť z výkonu ÚHK predstavuje oblasť prešetrovania sťažností. Centrálnu 
evidenciu sťažností, oddelenú od evidencie ostatných písomností vedie ÚHK.  

V priebehu roka 2018 bolo na ÚHK zaevidovaných celkom 14 podaní, z ktorých 11 podaní sa 
vybavovalo priamo na Útvare hlavného kontrolóra,  na vecne príslušných útvaroch MsÚ boli 
postúpené 2 podania,  a 1 podanie bolo odstúpené v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach na 
priame riešenie inému orgánu verejnej správy. Vybavenie 1 sťažnosti bolo prenesené na rok 
2019, nakoľko t.č. ešte prebieha prešetrenie podania. Sťažnosti sa vybavovali priebežne 
v zákonom stanovenej lehote, v spolupráci s vedúcimi odborov a pracovníkmi MsÚ Komárno, 
ako aj v spolupráci s Mestskou políciou a organizáciami s majetkovou účasťou  mesta.  

Prijatím zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne schválením 
Smernice č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti s účinnosťou od 17.07.2015 pribudla ďalšia povinnosť hlavnému kontrolórovi priamo 
zo zákona a to, evidencia a prešetrovanie uvedených podnetov protispoločenskej činnosti. 

V uplynulom roku podnety voči protispoločenskej činnosti neboli podané.  

 

7.4 Prenesený výkon štátnej správy 

7.4.1 Spolo čný stavebný úrad Komárno 
Za rok 2018 bolo hlavným cieľom zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej 

činnosti v oblasti stavebného poriadku, taktiež zabezpečenie efektívneho a kvalitného 
výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie a účelové komunikácie a zabezpečenie efektívneho a kvalitného 
výkonu na úseku stavebného poriadku v originálnych kompetenciách mesta a obcí 
združených do spoločného stavebného úradu. Všetky uvedené úlohy boli splnené 
v zákonom stanovených lehotách. Upravený rozpočet v oblasti príjmov bol vo výške 82 428 
eur, skutočný príjem dosiahol 83 265,18 eur. V oblasti výdavkov bol upravený rozpočet vo 
výške 91 188 eur a skutočné výdavky 88 832,97 eur 

7.4.2 Matrika 
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, 

uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov 
Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. V roku 
2018 matrika vykonala zápis o 178 sobášoch, 904 narodení detí a o 841úmrtí osôb. 

7.4.3 Register obyvate ľstva 
Vedenie informačného systému registra obyvateľov prostredníctvom aplikačného 

programového vybavenia, v zmysle zákona 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR 
v znení neskorších predpisov, t.j. zaznamenávanie osobných a vzťahových údajov, adresy 
trvalého resp. prechodného pobytu občanov. 
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Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, na úhradu 
nákladov na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú finančné 
prostriedky poskytované formou dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR. Základným kritériom 
výšky poskytnutej dotácie je počet obyvateľov mesta s trvalým pobytom k 31. decembru 
roka predchádzajúceho roku.  

7.4.4. Štátny fond rozvoja bývania 
 Hlavnou náplňou referátu ŠFRB je príjem a posudzovanie žiadostí o finančnú 
podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Cieľový ukazovateľ počtu prijatých a overených 
žiadostí bol v roku 2018 stanovený na počet žiadateľov 20. Poskytovanie finančných 
prostriedkov z európskych fondov viedol k uspokojivému naplneniu počtu žiadateľov. Bolo 
podaných a overených 17 žiadostí, ktoré do celého okresu Komárno priniesli 2 186 910 Eur. 

Ako pozitívnu skutočnosť môžeme uviesť úspešné vybavenie žiadostí na celkovú 
obnovu bytových domov v meste Komárno v celkovom objeme 1 866 790 Eur. Z týchto 
prostriedkov bolo alebo v roku 2019 ešte bude obnovených spolu 325 bytov v 9 bytových 
domoch. Úspešne boli vybavené aj žiadosti na zateplenie a na výstavu rodinných domov pre 
individuálnych žiadateľov a na kúpu bytov do vlastníctva fyzických osôb v celkov počte 8b.j.. 

Na pracovisku sa priebežne vykonáva kontrola čerpania finančných prostriedkov 
podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov – faktúr. Kontroluje sa 
dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie všetkých zmluvne podpísaných finančných 
prostriedkov poskytnutých do okresu Komárno priebežnou finančnou kontrolou Referát 
vykonáva aj konzultačnú činnosť pre obce, právnické a fyzické osoby v pôsobnosti okresu 
Komárno a tiež aj publikačnú činnosť slúžiacu pre informovanie širokej verejnosti 
o možnostiach podpory. 

7.4.5 Samostatný školský úrad 
Odborná a poradenská činnosť v oblasti školstva podľa požiadaviek riaditeľov 

a ostatných zamestnancov školských zariadení, zákonných zástupcov detí a žiakov, 
zriaďovateľov a iných organizácií. 

7.4.6 Voľby do samosprávy miest a obcí 
Organizačno-technické zabezpečenie volieb, zabezpečenie volebných miestností, 

vytvorenie okrskov na konanie volieb, zostavenie okrskových volebných komisií, vykonanie 
školenia pre členov okrskových volebných komisií, doručenie oznámení o čase a mieste 
konania volieb pre voličov, vyhotovenie zoznamov voličov pre jednotlivé volebné okrsky. 
Nákup materiálu do volebných miestností, zabezpečenie rozvozu potrebného materiálu do 
volebných miestností, zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre členov volebných 
komisií. Prevzatie dokumentácie do archívu a úschova dokumentácie v archíve. Na 
zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb MV 
SR poukazuje mestám a obciam finančné prostriedky. Účasť vo voľbách do  orgánov 
samospráva obcí dosiahla 28,22 %. 

7.5 Mestská polícia Komárno 

V hodnotenom období sa Mestská polícia snažila osvojiť filozofiu „v jednote je sila“ 
a úlohy riešiť koncepčne v spolupráci s ostatnými odbormi miestnej samosprávy a zároveň 
poskytnúť súčinnosť pri riešení ich interných úloh. Hlavnou prioritou mestskej polície bolo za 
rok 2018 priebežné zabezpečovanie verejného poriadku v meste Komárno a v mestských 
častiach Nová Stráž, Kava, Ďulov Dvor, Veľký Harčáš a osada Pavel.  
Príslušníci mestskej polície vykonávali v roku 2018 pravidelnú hliadkovú činnosť v meste 
a jeho priľahlých častiach a taktiež vykonávali ochranu 34 objektov, ktoré sú napojené na 
pult centrálnej ochrany. V roku 2018 bolo signalizovaných 538 narušení objektov a v takom 
istom počte bol zo strany MsP vykonaný zásah z dôvodu narušenia objektu.  
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Ani v jednom prípade nebolo zistené narušenie objektu v súvislosti so spáchaním priestupku, 
resp. trestného činu. 
 
Mestská polícia v Komárne spravuje 19 kusov externých kamier na verejných 
priestranstvách na katastrálnom území mesta. Jedná sa o značne amortizovanú techniku, 
ktorá v roku 2018 nebola modernizovaná, ani rozšírená. Mestská polícia v rámci výzvy 
Ministerstva vnútra SR na úseku prevencie kriminality požiadala o dotáciu vo výške 
30 882,60 eur, avšak bolo odsúhlasených len 5 000 eur. Uvedený systém bol v hodnotenom 
období len udržiavaný na úrovni základného fungovania. Kamerový systém je nepretržite 
sledovaný zamestnancami chránenej dielne.  

 
Mestská polícia Komárno v roku 2018 v 2195 prípadoch uložila pokutu v blokovom konaní 
v celkovej výške 31 050 eur. 
Z uvedenej štatistiky sa dá konštatovať, že celková výška uložených pokút má stúpajúcu 
tendenciu, pričom priemerná výška uloženej pokuty je cca. 14 eur. 
 
Okrem zabezpečovania verejného poriadku Mestská polícia v Komárne vykonáva mnoho 
iných činností vyplývajúcich buď zo zákona, alebo snahou vyhovieť požiadavkám iných 
zložiek samosprávy.  
V najväčšej miere sa jedná o spoluprácu s mestskou spoločnosťou COMORRA Servis, ktorej 
mestská polícia poskytuje súčinnosť v oblasti kontroly spoplatneného parkovania a následnej 
represie, čo v značnej miere ovplyvňuje dobré výsledky tejto spoločnosti pri vyberaní 
parkovacieho poplatku. Z personálneho hľadiska MsP poskytuje dvoch príslušníkov, ktorí sa 
v pracovných dňoch v dĺžke 8 hodín zaoberajú výlučne touto činnosťou. V súvislosti s 
uvedenou súčinnosťou dochádza k amortizácii autoparku MsP a k úbytku PHM, nakoľko 
uvedenú činnosť vykonávajú zamestnanci MsP služobným vozidlom. 

 

7.6 Útvar obrany a ochrany 

Civilná ochrana - aktualizovali sme agendu CO, priebežne sa vykonávala údržba v 5 
odolných úkrytoch civilnej ochrany v rámci finančných možností nášho rozpočtu, realizovali 
sme prednášku civilnej ochrany pre študentov gymnázia. V spolupráci s Okresným úradom 
Komárno bola organizovaná súťaž mladých záchranárov pre žiakov základných škôl. Bolo 
zabezpečené plnenie všetkých úloh v zmysle pokynov Okresného úradu Komárno. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka uskutočnené  
periodické prednášky a školenia. V zmysle zmluvy č. PZS/322/2018 bola zabezpečená 
pracovná zdravotná služba. Náklady na PZS činili 8 180 eur.  

Na základe Zmluvy č. 38447, zo dňa 3. mája 2018, nám bola poskytnutá dotácia 
z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3 000,- EUR na zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno. 
Z poskytnutej dotácie boli zakúpené špeciálne zásahové obleky pre členov dobrovoľného 
hasičského zboru mesta v počte 4 ks, v celkovej sume 4 290,48 EUR 

 

7.7 Komunálny odbor 

Komunálny odbor Mestského úradu v Komárne v rámci svojej činnosti zabezpečuje 
verejnoprospešné práce a služby na verejných priestranstvách mesta Komárno, a to na 
úseku verejného osvetlenia, čistenia verejných priestranstiev, údržby verejnej zelene, 
nakladania s komunálnym odpadom, údržby miestnych komunikácií a odchytu túlavých psov 
podľa schváleného rozpočtu mesta. 
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Úspechom, vhodným na spomenutie je aj trend zvyšovania separácie komunálneho odpadu, 
a reálny pokles množstva odpadu vyvezeného na riadenú skládku odpadov. 

7.7.1 Podpora životného prostredia 
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2018 vyhradilo 10 000 eur na financovanie žiadostí, 
ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných 
hodnôt. Celková alokácia bola 10 000 eur, z čoho na jeden projekt bola vyhradená 
maximálna suma 1 000 eur. Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske 
združenia aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli 
mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých 
zakladateľom je mesto. V roku 2018 bolo podaných 13 žiadostí, z toho 9 bolo v zmysle VZN, 
ktoré spĺňali všetky náležitosti. Žiadosti boli následne predkladané na prerokovanie v Komisii 
pre rozvoj mesta a Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Mestského 
zastupiteľstva v Komárne. O priznaní finančnej dotácie rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 
Celková hodnota podporených projektov v roku 2018 bola 8 365 eur.  

7.8 Metodické oddelenie školstva a kultúry 

Metodické oddelenie OŠK MsÚ v Komárne v rámci svojej činnosti okrem 
metodického riadenia školstva a kultúry zabezpečuje plnú organizáciu tradičných 
spoločenských udalostí (privítanie najlepších komárňanských športovcov, pedagógov, žiakov 
a študentov, Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín, prijatie jubilujúcich manželských 
párov primátorom, občianske obrady a slávnosti), ZPOZ, plnú organizáciu vybraných 
kultúrnych podujatí (Komárňanské dni, deň detí pre verejnosť, Komárňanské vínne korzo, 
kultúrny program Ondrejského jarmoku, Vianočný trh, Silvestrovská veselica). 

7.9 Referát hospodárenia školských zariadení 

Na referáte sú zamestnaní 2 zamestnanci. RHŠZ má za úlohu zabezpečiť práce na 
úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva škôl a školských zariadení, zabezpečiť 
hospodárenie 45 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, v tom: 

a) s právnou subjektivitou: 
- 6 základných škôl, 
- 1 základnú umeleckú školu, 

 
b) bez právnej subjektivity: 

- 6 školských klubov detí pri základných školách, 
- 13 materských škôl, 
- 6 školských  jedální, 
- 12 výdajných  školských jedální, 
- 1 centrum voľného času. 

7.10 Zoznam škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno 

7.10.1 Základné školy 
 

1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

2. Základná škola J.Á. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
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5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

6. Základná škola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 

7.10.2 Školské kluby detí pri ZŠ 
1. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno 
2. Školský klub detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno 
3. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra 

Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
4. Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 

24, Komárno 
6. Školský klub detí pri Základnej škole, Rozmarínova ul. 1, Komárno 

7.10.3 Základná umelecká škola – M űvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

7.10.4 Materské školy 
1. Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno 
2. Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno 
3. Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno 
4. Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno 
5. Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
6. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 

Stráž - Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu 
7. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno - 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
8. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno – 

Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
9. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno - 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
10. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno - Víz 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
11. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 

Komárno – Komáromim Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
12. Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
13. Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno 

7.10.5 Centrum vo ľného času – Szabadid ő központ, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 

7.10.6 Školské jedálne 
1. Školská jedáleň, Eötvösova ul. 39, Komárno 
2. Školská jedáleň, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno 
4. Školská jedáleň, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Školská jedáleň, Ul. mieru 2, Komárno 
6. Školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

7.10.7 Výdajné školské jedálne 
1. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 48, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 

Eötvösova ul. 39, Komárno 
2. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 64, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 

Eötvösova ul. 39, Komárno 
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3. Výdajná školská jedáleň, Lodná ul. 1, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Komenského ul. 3, Komárno 

4. Výdajná školská jedáleň, Vodná ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Komenského ul. 3, Komárno 

5. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 33, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul. 
práce 24, Komárno 

6. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 39, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul. 
práce 24, Komárno 

7. Výdajná školská jedáleň, Mederčská ul. 38, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. práce 24, Komárno 

8. Výdajná školská jedáleň, Ul. mieru 16, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul. 
mieru 2, Komárno 

9. Výdajná školská jedáleň, Handlovská ul. 4, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. mieru 2, Komárno 

10. Výdajná školská jedáleň, Kapitánova ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. pohraničná 9, Komárno 

11. Výdajná školská jedáleň, Ul. františkánov 20, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. pohraničná 9, Komárno 

12. Výdajná školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž, ako súčasť Školskej 
jedálne, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

7.11 Medzinárodné vz ťahy 

Oddelenie organizovalo v rámci družobných vzťahov: pobyt delegácií družobných miest 
počas Komárňanských dní, návštevu delegácií z družobného mesta Kralupy nad Vltavou, 
Weissenfels, Terezín a Blansko z príležitostí mestských slávností a pobyt komárňanských 
detí v medzinárodnom tábore v Martovciach a v Rumunsku. Zabezpečilo návštevu delegácií 
mesta v družobných mestách Kralupy nad Vltavou, Weissenfels, Terezín, Blansko 
a Wessenfels, pracovné návštevy v meste Jingdzhen v Činskej ľudovej republiky 
a Sosneviecz v Poľskej republike. 

7.12 Správa pamiatok 

1. Vo februári 2018 začali stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia krovu a strechy 
kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne" – II. etapou, ktorá bola podporená 
dotáciou MK SR v rámci programu "Obnovme si svoj dom 1,6" - Modernizácia 
a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany 
a obnovy. Realizáciu investorsky zabezpečovalo MsKS.  Ministerstvo kultúry SR 
poskytlo dotáciu na obnovu vo výške 550 000 eur a vlastné zdroje z rozpočtu mesta 
činili 30 000 eu. Práce na časti „C“ boli dokončené do konca roku 2018. 

2. V starej pevnosti sa vybudovala pre návštevníkov vyhliadková plošina.  Pre rok 2018 
bola podaná žiadosť o dotáciu na Nitriansky samosprávny kraj v rámci programu 
„Zachráňme pamiatky NSK”, ktorá bola úspešná. NSK podporil túto aktivitu v celkovej 
hodnote 1 900 eur. Finančná spoluúčasť mesta bola taktiež vo výške 1900 eur. 
Nakoľko táto akcia bola finančne náročnejšia, na realizácii sa podieľala aj nezisková 
organizácia Pro Castello sumou 4 500 eur. 

3. Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi v roku 2018 realizovala aj obnovu 
podjazdu kasárne v novej pevnosti vo výške 20 000 eur 

4. V rámci údržby bola vykonaná aj oprava havarijnej časti strechy veliteľskej budovy 
v hodnote 2 300 eur, ktorá bola poškodená silným vetrom. 

5. Mesto z vlastných zdrojov v roku 2018 pokračovalo II. etapou obnovy fasád NKP 
Župného domu formou reštaurovania. Náklady tejto etapy činili spolu 14 2400 eur  
Práce budú pokračovať aj v roku 2019. 

6. Vykonala sa údržba vojenských hrobov z dotácie MV SR vo výške 1 500 eur 
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7. Okrem týchto aktivít sa vykonávala údržba, obnova a priebežné čistenie objektov 
a priestorov národných kultúrnych pamiatok v celkovej hodnote 2 500 eur  

8. V roku 2018 sme na propagáciu a prezentáciu pamiatok nášho mesta vynaložili cca 
500 eur 

 

7.13 Sociálne služby a sociálna pomoc 

7.13.1 Pomoc ob čanom mesta v sociálnej oblasti - dávky v hmotnej nú dzi 
 Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi 
pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie mimoriadnej dávky, pre tých ktorí sa ocitli v náhlej 
a nepredvídanej životnej situácií za podmienok, že spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej 
dávky podľa VZN Mesta Komárna 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie. V spolupráci  so 
Slovenským Červeným krížom boli rozdávané potravinové balíky pre sociálne odkázané 
rodiny a dôchodcom. K vianočným sviatkom mesto zakúpilo 225 ks vianočných balíkov 
v celkovej hodnote 900 eur pre deti zo sociálne odkázaných rodín. V spolupráci s Centrom 
voľného času Komárno boli odovzdané darčekové poukážky v celkovej hodnote 400 eur, 
čokolády v hodnote 40 eur pre 20 detí  zo sociálne  slabých rodín. Priemerný mesačný počet 
školopovinných detí žijúcich na hranici životného minima, ktorým bol poskytnutý príspevok 
na stravovanie bol  6.  
 

7.13.2 Dotácie - príspevky neštátnym subjektom (Fon d pre zdravotné a sociálne 
účely) 
 Poskytovanie dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, združeniam, 
nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o 
zdravotne postihnutých v zmysle VZN č. 6/2017 o priznaní finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely. Z tohto fondu v roku 
2018 boli v mestskom zastupiteľstve podporené 6 žiadostí, všetky podané žiadosti MZ boli 
schválené, výška poskytnutej dotácie bola 1 520 eur. 

7.13.3 Pochovanie ob čana 
 Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov). 
Z mestského rozpočtu v roku 2018 bolo zabezpečených 9 pohrebov, v celkovej sume 1 
656,12 eur, z toho päť pohrebov v celkovej sume 1.620 eur a štyri pohreby boli zabezpečené 
na základe Dohody o spolupráci č. 52611/1334/OSM/2018, kde sociálny odbor hradil  len 1x 
chladenie tela v sume 36,12 eur. 
 

7.13.4 Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí 
 Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu 
do detských domovov v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ku koncu roka 2018 v evidencii umiestnených maloletých detí v detských 
domovoch bol počet 51. Priebežne sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových 
a sociálnych pomerov, tým sa spĺňa cieľ aktivity – čiastočné stabilizovanie sociálnej situácie 
v problémových rodinách. V priebehu roka 2018 sa vykonali v súlade so zákonom  
č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia v zmysle § 11 bod (1) ods. a) 
a b). K 31.12.2018 z rozpočtu mesta neboli finančne podporené rodičovské návštevy 
vzhľadom k tomu, že o poskytnutie príspevku na dopravu zo strany rodičov nebol záujem. 
Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove 
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jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení 
poskytovania starostlivosti v detskom domove (na základe novelizácie zákona  centrum pre 
deti a rodiny) Jednorazový príspevok na osamostatnenie  sa mladého dospelého predstavuje 
sumu  30 % zo sumy 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.  
Priebežne sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových a sociálnych pomerov 
problémových rodinách ako aj zabezpečenie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Povinnosť 
obce tvoriť úspory pre deti v zariadení od 01.04.2018 bola nahradená povinnosťou poskytnúť 
mladému dospelému príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, z toho dôvodu mesto 
Komárno od 01.04. 2018 netvorí úspory.   
 

7.13.5 Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá  
 Vytváranie možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných 
potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 Denné centrá – Denné centrum 
Komárno, Denné centrum- Nová Stráž, Denné centrum Kava. V roku 2018 aktivitu členov 
všetkých troch denných centier sa dá hodnotiť veľmi pozitívne. Celoročnú kultúrnu činnosť a 
aktivitu členov Denného centra Komárno sa dá vyzdvihnúť, nakoľko veľmi úspešne 
reprezentovali naše mesto jednak na Slovensku ako aj v zahraničí. Aktívne tu pracujú aj 
záujmové krúžky, ako zdravotný telocvik, krúžok ručných prác, divadelný krúžok, mužský 
a ženský spevokol.      

7.13.6 Zariadenia sociálnych služieb - útulky a str edisko osobnej hygieny pre 
bezdomovcov 
Poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku 
mesta na Hradnej ulici, ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre 
bezdomovcov. Maximálna kapacita útulku je pre 28 osôb. Využitie kapacity bolo v priebehu 
roka 2018 na 100 %, to je v priemere 28 ubytovaných mesačne. Od 1. marca 2012 vstúpila 
do platnosti zmena zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorej štát 
nenávratnou dotáciou prispieva na bežné výdavky útulku mesta pre bezdomovcov, výška 
dotácie je 150 eur/ubytovaný/mesiac. Služby strediska osobnej hygieny denne využíva 
priemerne 10 bezdomovcov. 
Vzhľadom na nepriaznivé zimné počasie  mesto vykonalo bezodkladné opatrenia a otvorilo 
občanom bez prístrešia možnosť prenocovania v nocľahárni tzv. ubytovacom kontajnery,  
kde bezplatne zabezpečilo ubytovanie, ošatenie a možnosť dodržania hygieny v stredisku 
osobnej hygieny pre 8 klientov. Ubytovanie bolo pre nich zabezpečené počas zimy v období 
od 15.12.2017-15.03.2018.  
Ľudia žijúci na uliciach mesta boli zmapovaní a monitorovaní za pomoci terénnych 
sociálnych pracovníkov a Mestskej polícii. V spolupráci s nimi a za pomoci tretieho sektoru a 
dobrovoľníkov  im bolo poskytnuté ošatenie, denne teplé jedlo a sociálne poradenstvo. 

7.13.7 Rozvoj sociálnych služieb 
 Rozvoj sociálnych služieb o nové, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  
 V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
požiadalo v roku 2018 o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
221 žiadateľov a 76-i žiadatelia o posúdenie odkázanosti na  opatrovateľskú službu, ktorým 
podľa zákona bol vyhotovený a vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na žiadanú 
soc. službu. 
Mesto Komárno  v roku 2019 zriadi sociálnu službu krízovej intervence- Nocľaháreň 
s kapacitou pre 8 ľudí ako aj práčovňu, ako podpornú sociálnu službu pri stredisku osobnej 
hygieny. Z dotácií Ministerstva vnútra  na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a finančnej dotácie mesta bolo 
vybudované Komunitné centrum vo Veľkom Harčáši. V rámci Národného projektu Terénna 
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
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komunít mesto Komárno uzavrelo zmluvu o spolupráci, na základe ktorej vykonáva terénnu 
sociálnu prácu jeden terénny sociálny pracovník a dvaja terénni pracovníci do 31.09.2019. 
 

7.13.8 Opatrovate ľská a prepravná služba 
V zmysle zákona č. 408/2008 Z. z. o sociálnych službách sa jedná o poskytovanie pomoci 
fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby formou opatrovateľskej služby. 
Pomoc je poskytovaná v teréne priamo v domácnosti opatrovanej osoby, pri nevyhnutných 
životných úkonoch, pri nevyhnutných prácach v domácnosti, pri sociálnych aktivitách a/alebo 
formou zabezpečenia dohľadu pri vykonávaní hore uvedených úkonoch. Opatrovateľskú 
službu mesačne využívalo v priemere 83 klientov, pričom rozsah poskytovania služby sa 
pohybuje denne v rozmedzí od 1 až do 7,5 hodín. 
Mesto Komárno poskytuje prepravnú službu s osobným motorovým vozidlom Peugeot 
Boxer, ktorý je špeciálne upravený  aj na prepravu osôb odkázaných na mechanický resp. 
elektrický vozík – je vybavený nájazdovou rampou pre vozíky.  Táto služba od septembra 
2017 je rozšírená aj mimo Mesta Komárno, tzn. službu je možné žiadať aj v prípade, keď cieľ 
je mimo Komárna, ďalšou zmenou je možnosť využitia prepravnej služby aj na iné účely ako 
návšteva zdravotníckeho zariadenia. V roku 2018 o túto sociálnu službu občania mesta 
žiadali v 542  prípadoch.  
Osobitnú kapitolu tvorí na palete poskytovaných sociálnych služieb tzv. donáška stravy do 
domácnosti prijímateľa. Táto forma sociálnej služby sa stala v poslednom čase veľmi 
žiadanou, využíva ju mesačne v priemere 30 klientov. 

 

7.13.9 Komunitné centrum 
 Mesto Komárno koncom roka 2015 získalo dotáciu cez Ministerstvo vnútra SR – 
Kancelária vládneho splnomocnenca pre Rómsku komunitu na vybudovanie Komunitného 
centra Veľký Harčáš v sume 11 800 Eur, pričom celkové náklady projektu boli naplánované 
na 47 567,49 eur. 
Po úspešnej realizácii  verejného obstarávania, víťazná firma KORREKT spol. s r.o. 
začala v roku 2016 uskutočnila realizáciu stavby – Komunitného centra vo Veľkom Harčáši. 
V mesiaci september boli dodané mestu Komárno kontajnery, ktoré dávajú domov 
Komunitnému centru ako komplexu. Hlavnou činnosťou Komunitného centra je poradenstvo, 
vzdelávanie obyvateľov vrátane doučovania školopovinných detí, osveta, programy 
zamerané na sociálne začleňovanie detí a mládeže v rámci včasnej intervencie 
a osvojovanie si základných spoločenských návykov. Podpora eliminácie sociálno –
patologických javov, vykonávanie osvetovej činnosti zameranej  na elimináciu zlých 
životných návykov komunity, predchádzanie vzniku krízových situácií. Otvorenie 
Komunitného centra sa realizovalo začiatkom roka 2017. V Komunitnom centre sa poskytuje 
sociálne poradenstvo, doučovanie maloletých detí, preventívne programy. V roku 2018 sa 
v komunitnom centre prostredníctvom terénnej sociálnej pracovníčky a pracovníčky 
komunitného centra realizovalo viacero preventívnych programov so zameraním na problém 
záškoláctva a drogovej prevencie. Preventívne programy sa realizovali formou prednášky 
a besedy prostredníctvom štátnej polície, mestskej polície a policajtmi špecialistami na 
rómsku problematiku. V rámci aktivít s maloletými deťmi boli organizované Mikulášske 
oslavy, vianočné posedenie a deň detí. Denne využíva služby komunitného centra cca 40-
45 maloletných detí. 
 

7.13.10 Útulok 
Mesto Komárno, prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí zabezpečuje základné 
poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku 
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mesta na Hradnej ulici s kapacitou pre 28 klientov, ďalej poskytovanie sociálnej služby 
v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov . 
 
 

7.14  Oddelenie správy bytového fondu  

Oddelenie údržby majetku a správy bytov Odboru správy majetku Mestského úradu 
v Komárne v rámci svojej činnosti zabezpečovalo šesť hlavných agend: 

I. Oblasť riešenia neplatičstva v mestských nájomných bytoch, a to výpoveďami 
z nájmu bytu, výzvami na vypratanie bytu, žalobami o vypratanie bytu na okresný a krajský 
súd, exekúciami na vypratanie bytu, platobnými rozkazmi na uhradenie nájomného.    

Vymožené pohľadávky za rok 2018 celkom: 128 919,88 eur. 

II. Oblasť rozvoja bývania s pridelením bytov: v tejto agende sa zabezpečuje 
evidovanie žiadostí o prenájom mestského bytu, evidovanie žiadostí o prenájom mestského 
bytu v DOU, pridelenie bytov pre žiadateľov z evidencie žiadateľov o prenájom bytu, 
spracovanie súhlasov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu ako aj vypracovanie nájomných 
zmlúv a ich dodatkov. V roku 2018 bolo pridelených 12 bytov. 

III. Oblasť predaja bytov: hlavnou náplňou tejto agendy je vypracovanie zmlúv o 
prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení 
neskorších predpisov, vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, 
vypracovanie žiadostí o výmaz záložného práva ako aj príprava podkladov na odpredaj bytov 
a rodinných domov v majetku mesta podľa § 9 zákona 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov obchodnou verejnou súťažou, priamym predajom bytov a prevodom 
bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

IV. Oblasť správa bytov: najrozsiahlejšia agenda oddelenia, ktorá zabezpečuje 
účtovné spravovanie mestských nájomných bytov, a to vypracovanie a evidencia predpisov 
zálohových platieb za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu, vypracovanie a 
evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu pre všetky 
v priebehu roka pridelené byty, pre všetky predlženia zmlúv o nájme bytu a pre všetky 
vzájomné výmeny bytu, sledovanie a identifikácia mesačných platieb za nájom a za služby 
poskytované s užívaním bytu každého nájomníka, vypracovanie riadnych a opravných 
ročných vyúčtovaní za služby poskytované s užívaním bytu za predchádzajúci kalendárny 
rok, spolupráca s Obvodným úradom v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného 
potrebného k poskytovaniu príspevku na bývanie. 

V súčasnosti Oddelenie údržby majetku a správy bytov spolupracuje s 6-imi 
správcovskými spoločnosťami. V tejto oblasti je zabezpečované: poskytovanie mesačných 
záloh do fondu prevádzky, údržby a opráv a za služby poskytované s bývaním, úhrada faktúr 
na odmenu správcu ako aj odsúhlasenie a usporiadanie ročných vyúčtovaní nákladov za 
služby poskytované s užívaním bytu so správcami a nájomníkmi mestských bytov. 

V. Oblasť agendy: sem patrí vybavovanie rôznych písomností a sťažností. 

 

7.15 Územné plánovanie 

7.15.1 Zmeny a doplnky  
V roku 2018 bol úspešne dokončený  nový Územný plán mesta, ktorý bol schválený 

Mestským zastupiteľstvom dňa 20.09.2018 uznesením č. 2000/2018, a jeho záväzné časti 
boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta č.5/2018. Práce na spracovaní ÚPN 
prebiehali od r.2015.  
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7.15.2 Drobná architektúra 
Ako v každom roku, na verejných detských ihriskách boli vykonané opravné 

a udržiavacie práce, a boli obnovené pieskoviská. Pribudli nové lavičky a smetné koše v 
miestach opotrebovaných alebo polámaných kusov, zničené kusy boli odstránené. V roku 
2018 vo viacerých lokalitách mesta boli rozšírené detské ihriská, kupovali sa nové hojdačky, 
hračky. Vytvorilo sa aj inkluzívne ihrisko pre postihnuté deti. Taktiež pri bytových blokoch sa  
vykonali opravy a priebežná údržba jestvujúcich lavičiek. 
 
 
V rámci programu obnova mikroregionov mesta boli re alizované nasledovné akcie: 
Vo viacerých lokalitách boli obnovené kontajnerové stanovištia (Špitálska, Dvorská, 
Bubnová).  Boli vytvorené nové možnosti športovania a oddychu: vybudoval sa fit park pri 
termálnom kúpalisku, obnovilo sa okolie plaveckého bazéna, prebehla úprava okolia 
vodárenskej veže. V ďalších miestach prebehla revitalizácia medziblokových priestorov: 
umiestnili sa altánky, hracie zostavy pre deti a obnovila sa aj zeleň (napr. Pávia ul.).   Bol 
realizovaný aj nový výbeh pre psov na 7.sídlisku. 
 
V rámci obnovy miestnych komunikácií: 
Boli obnovené chodníky na Tržničnom námestí, na Námestí M. R. Štefánika,  Lehárovej ulici, 
a časti Petőfiho ulice. 
 

7.15.3 Verejné obstarávanie 
 

V  roku 2018  bolo vykonaných spolu 181 verejných obstarávaní, z toho: 

• 108 verejných obstarávaní bolo vykonaných podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

• 69 verejných obstarávaní bolo vykonaných pomocou Elektronického 
kontraktačného systému. 

• 1 verejné obstarávanie bolo vykonané v súlade s § 113 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

• 3 verejné obstarávania boli vykonané ako nadlimitná zákazka podľa zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 

Mestský úrad v Komárne, Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania postupuje podľa 
uznesenia č. 79/2011, v ktorom Mestské zastupiteľstvo v Komárne ukladá mestskému úradu 
v Komárne a žiada zabezpečiť zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade 
v Komárne na všetky druhy verejného obstarávania nad hodnotou  10.000  eur bez DPH.  

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov, je verejný obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 
hromadne zverejniť každý kalendárny štvrťrok, 

 - všetky štvrťročné správy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania sú pravidelne (štvrťročne) 
zverejňované v profile verejného obstarávateľa na stránke 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4284 

- aby sme zachovali transparentnosť, štvrťročné správy sú zverejňované aj na webovom 
sídle mesta Komárno http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnych-obstaravani_4402.html 

- tieto štvrťročné správy sú prehľadné a sú prístupné verejnosti (občanom, zamestnancom 
MsÚ ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva ...) 



 36 

- v štvrťročných správach sú zahrnuté všetky verejné obstarávania, ktoré boli vykonané za 
aktuálny kvartál (obdobie), 

- každá zmluva / objednávka, ktorá je výsledkom verejného obstarávania je tiež zverejnená 
na webovom sídle Mesta Komárno 

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: http://www.komarno.sk/sk/prebiehajuce-
vo_4376.html 

Realizované verejné obstarávania:  
http://www.komarno.sk/sk/2018_4499.html 

Súhrnné správy o zákazkách: 
http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnych-obstaravani_4402.html 

 
 

7.16 Správa majetku 

Odbor správy majetku 
Odbor správy majetku Mestského úradu v Komárne v rámci svojej práce zabezpečuje 
prostredníctvom svojich oddelení (Oddelenia evidencie majetku mesta a referátu 
hospodárenia) niekoľko hlavných činností: 
 
OEMM - hlavné činnosti oddelenia: 

1. Evidencia majetku mesta Komárno 
2. Majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností mesta Komárno 
3. Vedenie databázy nehnuteľného majetku mesta a Analýza využitia a využiteľnosti 

nehnuteľného majetku mesta 
4. Pri prevodoch vlastníctva k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku oddelenie 

vykonávavšetky úkony spojené s prevodom  
5. Vypracováva nájomné zmluvy na pozemky, na bytové a nebytové priestory 
6. OEMM vykonáva všetky úkony spojené s verejnými súťažami na úseku hospodárenia 

s majetkom mesta. 
 
RV v rámci svojej činnosti zabezpe čuje: 
 

Pravidelné kontroly užívania verejných priestranstiev, vydávanie povolení a 
zabezpečenie kontroly užívania verejného priestranstva počas trhov a jarmoku, 
vydávanie rozhodnutí k plateniu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, 
vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti a určenie času prevádzky resp. času 
predaja. 

 

7.17 Investi čné akcie zrealizované v roku 2018 

V súlade so schváleným rozpo čtom mesta na rok 2018 boli realizované, nasledovné 
investi čné akcie: 
 
Nákup motorových vozidiel v hodnote 43 893,60 eur 
Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejné ho osvetlenia v rámci obnovy MK 
v hodnote 337 035,43 eur 
Rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu v hodnote 380 eur 
ÚPN mesta Komárno v hodnote 37 524 eur 
Spoluú časť rekonštrukcie strechy kasárne Novej pevnosti v hodnote 29 950 eur 
Dostavba komunikácie a parkoviska na ul. Selyeho – dokon čenie v hodnote 16 980 eur 
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Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ul.  v hodnote 17 424 eur 
Výstavba chodníka v Novej Stráži, Hlavná ulica v hodnote 18 996,85 eur 
Achitektonicko-historický výskum budovy býv. polikl iniky v hodnote 5 981,24 eur 
Pred projektový prieskum na územné konanie k obnove  polikliniky  v hodnote 1 450 eur 
Príspevok pre COMORRA SERVIS v hodnote 101 452 eur 
Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v hodnote 40 305,35 eur 
Projektová dokumentácia kanalizácie v mestskej časti Malá Iža v hodnote 8 220 eur 
Projektová dokumentácia na prepojenie MK Elektráren ská – Hlboká  v hodnote 9 996 eur 
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v úseku na pra vej strane v smere od 
križovatky E.B. Luká ča - Budovate ľská, po križovatku Budovate ľská - ul. Slobody 
v hodnote 19 600 eur 
Rekonštrukcia a zastrešenie kontajnerového stanovis ka na ul.  Špitálska v hodnote 
10 000 eur 
Ihrisko na ul. Seressa v hodnote 28,506 eur 
Investície do materských škôl v hodnote 54 054,88 eur 
Cultplay – interaktívne tematické parky v hodnote 50 640 eur 
Rekonštrukcia vyhnívacej  nádrže ČOV v hodnote 141 685 eur 
Vybudovanie fit parku pri termálnom kúpalisku v hodnote 46 034 eur 
Vybudovanie detského ihriska na Leteckom poli v hodnote 20 000,37 eur 
Vybudovanie detského ihriska Ul. E.B. Luká ča v hodnote 7 604,61 eur 
Vybudovanie detského ihriska – medziblokový priesto r Dvorská ul. v hodnote 10 000 
eur 
Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávi a v hodnote 3 000 eur 
Nákup služobných zbraní pre mestskú políciu  v hodnote 2 580 eur 
Vybudovanie parkovísk na Klin čekovej ul. v hodnote 33 878,68 eur 
Nákup viano čného osvetlenia  v hodnote 7 481,40 eur 
Investície do majetku vykonané nájomcom za rok 2018  v hodnote 48 381,46 eur 
 
 

Z hlavných investi čných akcií, ktoré chce mesto realizova ť v r. 2019, vyberáme:  
 
Výstavba kontajnerových stanovíšť 
Strojové vybavenie školských jedálni 
Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu 
Projekt prestavby bytového domu na zariadenie 
opatrovateľskej služby 
Projekt výstavby nájomných bytov  
Nová Stráž-Hlavná ul. výstavba chodníka 
Rozšírenie kamerového systému 
Prestavba požiarnej zbrojnice 
Rozšírenie materskej školy ul. Františkánov 
Obnova ulice Vnútorná v MČ Nová Stráž 

8 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
Mesto Komárno, bude aj v budúcom kalendárnom roku uskutočňovať všetky úlohy súvisiace 
so správou mesta a jeho majetku, bude vykonávať úlohy súvisiace s riadnym hospodárením 
a bude rozhodovať vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a taktiež bude 
vykonávať ich správu. 
Mesto Komárno nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2018 sme nemali žiadne 
náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu. Vplyv na životné prostredie nie je negatívny. 
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9 Udalosti osobitného významu po skon čení účtovného 
obdobia  

Mesto Komárno nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia. 
 
 
V Komárne dňa 21. marca 2019 
 
Vypracovala: Eva Nagyová, 
v spolupráci s vedúcimi odborov a oddelení. 
 
Schválil: vedúci OEaF 
Ing. Bohumír Kóňa................................. 
 
Schválila: prednostka MsÚ 
Ing. Denisa Kováčová ................................. 
 
                                          
 
 
                                                                                    ......................................... 
                                                                                         Mgr. Béla Keszegh 
                                                                                             primátor mesta 
 


