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Úvodné slovo primátora mesta 
 
Uplynulý rok nám v bežnom živote priniesol mnoho neistôt, avšak rozvoj nášho mesta 
napredoval míľovými krokmi. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa objem investícií 
znásobil, a Komárno získalo vďaka úspešným projektom aj významné externé zdroje. 
Najdôležitejšími položkami boli nasledujúce. 
 
Rozrastajúce sa mesto. Štartbyty pre mladých. Získaním štátnej dotácie sa začala 
výstavba 14 štartbytov v Novej Stráži, v budove bývalej základnej školy. V týchto priestoroch 
sa nevyučovalo od roku 2005, a neboli vysporiadané majetkové pomery pozemku – ten sa 
teraz mestu podarilo získať od Slovenského pozemkového fondu. Ku koncu roka 2022 bude 
hotových 14 bytov pre mladé rodiny, a mesto začalo plánovať výstavbu ďalších 16 bytov, 
ktorých výstavbu zabezpečí taktiež výhodná štátna dotácia, a mladým rodinám zabezpečia 
nízke nájomné. 
 
V zdravom tele zdravý duch. Za čali sme ve ľkú rekonštrukciu športovísk.  V čase 
pandémie je mimoriadne dôležitý pravidelný pohyb. V predošlých rokoch mesto obnovilo 
všetky školské jedálne, patriace do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vlani nasledovali 
športoviská. Na Základnej škole na Eötvösovej ulici bola okrem úplnej rekonštrukcie 
obnovená aj atletická dráha, a inštalované nové ihrisko s umelým trávnikom v hodnote 
takmer 200 tisíc eur. Na Základnej škole na Pohraničnej ulici investovali do rekonštrukcie 
športovísk 50 tisíc eur, a na Základnej škole Móra Jókaiho na rovnaký účel 80 tisíc eur – 
financie poskytnuté mestom v oboch prípadoch doplnili dotácie rodičov a sponzorov. Na 
Základnej škole dostalo futbalové ihrisko nový trávnik a zavlažovacie zariadenie v hodnote 
15 tisíc eur. V Novej Stráži pokračovala rekonštrukcia futbalového ihriska a okolia – mesto 
na tento účel prispelo sumou 25 tisíc eur. Na Alžbetinom ostrove dokončili výstavbu druhého 
ihriska plážového volejbalu, na Bubnovej ulici inštalovali fit-park. Strechu plavárne a časť 
prezliekarní opravili za 60 tisíc eur. Projekt úplnej rekonštrukcie plavárne je hotový, 
pripravený k uchádzaniu sa o dotácie. 
 
Základné a materské školy, budúcnos ť Komárna. V školách mesta sa dlhý čas nič 
nerekonštruovalo, avšak teraz sa podarilo spustiť projekt obnovy týchto inštitúcií. Vďaka 
dotácii maďarského štátu bola plne zrekonštruovaná Základná škola na Eötvösovej ulici. 
S podporou Envirofondu dostala nový šat hlavná budova Základnej školy Móra Jókaiho 
v hodnote 300 tisíc eur. Sumu 170 tisíc eur použili na rozšírenie a skrášlenie budovy 
Materskej školy na Ulici františkánov – väčšinu týchto peňazí získalo mesto vďaka 
úspešnému projektu. Materskú školu na Ulici kapitánovej zrekonštruovali za 70 tisíc eur zo 
zdrojov mestskej samosprávy. V Materskej škole v Novej Stráži zakončili viacetapovú 
rekonštrukciu obnovou exteriéru, na vykurovací systém a výmenu okien a dverí minulo 
mesto 25 tisíc eur. 
 
Mimoriadna pozornos ť venovaná budovanému dedi čstvu. Podobne, ako v uplynulých 
rokoch, pokračovala aj rekonštrukcia historických budov. V centrálnej pevnosti sa uskutočnila 
investícia v objeme 615 tisíc eur, v rámci ktorej dokončili rekonštrukciu strechy kasárne. 
Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu začala realizácia investície v objeme jeden milión eur, 
vďaka ktorej bude v pevnosti zriadená nová turisticko-informačná kancelária, zreštaurujú 
fasádu a venujú významnú sumu aj rozvoju inžinierskych sietí, ktoré sú základom ďalších 
investícií. 
Pokračovalo aj reštaurovanie budovy Dôstojníckeho pavilónu zo strany od parku Anglia (200 
tisíc EUR), ako aj obnova budovy Zichyho paláca (100 tisíc EUR). Pozornosť sme venovali aj 
menším objektom , ukončili sme reštaurovanie Jókaiho filagórie, obnovili sme dielo Jánosa 
Nagya pred železničnou stanicou. 
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Budujúc silné kultúrne stredisko.  Po predchádzajúcej izolácii Mestského kultúrneho 
strediska Béniho Egressyho začala rekonštrukcia vnútorných priestorov a exteriéru. Z 50 
tisíc eur vznikla s podporou maďarského štátu na mieste reštaurácie komorná sála Józsefa 
Kiss Pénteka. Po dlhom čase bude v plnej miere obnovená budova mestského kultúrneho 
strediska – sumu 107 tisíc eur na tento účel zabezpečila samospráva. Významným centrom 
kultúrneho diania je amfiteáter vo dvore Dôstojníckeho pavilónu. Zo sumy 80 tisíc eur bude 
zrekonštruované 400-miestne hľadisko, na jar budú na divákov čakať nové sedadlá a krytina. 
Mesto finančne podporilo aj opravu budov Csemadok-u a Matice slovenskej, a vznikla aj 
nová tradícia chodníka slávy pred kinom, ktorý vzdáva poctu filmárom, ktorých meno sa 
spája s naším mestom. 
 
Komárno si zaslúži lepšie cesty.  Po niekoľkoročnej veľkej rekonštrukcii cestných 
komunikácií sme pripravili opravu ďalších úsekov z rozpočtu samosprávy. Po prípravnom 
a schvaľovacom procese začne na jar rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov 
Tržničného námestia, ako aj Hradnej a jej chodníkov, ktoré spájajú centrum mesta 
s univerzitou a pevnosťou. Významným krokom vpred bude rozšírenie cestnej komunikácie 
spájajúcej II. a VII. sídlisko a vytvorenie kruhového objazdu na Ulici E.B.Lukáča, ktorým chce 
mesto odbremeniť túto časť mesta spod náporu dopravy. Objem týchto troch dopravných 
investícií dosahuje takmer 700 tisíc eur, ale okrem toho mesto minulo na rekonštrukciu 
chodníkov vyše 200 tisíc eur. Vybudovali sme nové chodníky pri železničnej stanici, okolo 
pevnosti, pri ihrisku pred termálnym kúpaliskom, a na jar začne oprava ďalšej etapy 
chodníka na Jazernej ulici. Na Elektrárenskej ceste vznikli nové parkoviská a bezbariérové 
chodníky. Pri bloku na Dunajskom nábreží sme taktiež vybudovali parkovisko, a zlepšila sa 
bezpečnosť dopravy. Hodnota týchto dvoch investícií presiahla 65 tisíc eur. Okrem toho na 
žiadosť jedného z poslancov boli na Alžbetinom ostrove inštalované dopravno-regulačné 
prvky v hodnote 23 tisíc eur. 
 
Rodinné prostredie, pribúdajúce detské ihriská.  Čo sa týka celkového objemu financií, 
naše mesto ešte nikdy nezažilo podobný rozmach detských ihrísk, ako vlani. Vďaka 
súdržnosti obyvateľov sme získali tretie žihadielkové ihrisko a vďaka úspešnému projektu 
jedinečný tematický park Cultplay inštalovaný pred termálnym kúpaliskom. Okolie 
vodárenskej veže sa stalo dôstojným komunitným miestom, s inštaláciami pre pohybové hry 
a stolnotenisového stola. Detské ihriská sa rozrástli v Kave a na Ďulovom Dvore, nové hracie 
prvky boli umiestnené v Novej Osade a na Gazdovskej ulici. 
 
Dôstojná staroba. Staráme sa o starších ob čanov.  Okrem rekonštrukcie domova pre 
seniorov venujeme zvýšenú pozornosť aj opatrovateľskej službe, mesto získalo na tento účel 
dotáciu v sume 205 tisíc eur. Osoby staršie ako 65 rokov platia naďalej len polovicu dane 
z nehnuteľností. Každý klub dôchodcov bol obnovený. Mestu sa podarilo získať 50 tisíc eur 
štátnej dotácie na sociálnu prácu v teréne. Vypracovali sme komplexný projekt rekonštrukcie 
bloku na Gazdovskej ulici, podľa ktorého v nej môžu byť z rozpočtu 3,5 miliónov eur 
vybudované byty pre obyvateľov ,ktorým  bude poskytovaná opatrovateľská služba. 
 
Špinavá vec, chceme čistejšie mesto.  V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi venovalo 
mesto na účely odpadového hospodárstva oveľa vyššiu sumu. Na 36 miestach 
rekonštruujeme kontajnerové stanovištia v objeme 230 tisíc eur, vo väčšine prípadov sa tieto 
stávajú uzamykateľnými a sú vybavené novými kontajnermi. Zaviedli sme odvoz 
kuchynského odpadu, čo znamená pre mesto výdavok niekoľko stotisíc eur ročne. V hodnote 
350 tisíc eur – sčasti z dotácie – sme vybudovali nový zberný dvor, kde bude zakrátko 
možné odovzdávať odpad európskym spôsobom. Mesto vypracovalo komplexný projekt na 
vybudovanie novej kompostárne. V oblasti nakladania s odpadom máme čo doháňať, ale 
postupujeme míľovými krokmi v záujme toho, aby sme mohli žiť v čistejšom meste. 
 
Moderné mesto, zlepšujúca sa dopravná situácia.  Komárno urobilo významné kroky 
v záujme toho, aby budovalo budúcnosť dopravy a riešilo problém sústavných dopravných 
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zápch a problémov. Aj naďalej sme jediným mestom, v ktorom môžeme zdarma využívať 
mestskú dopravu – vybavenú klimatizáciou, wifi-pripojením a USB prípojkami. V mestských 
častiach Hadovce a Kava boli zrekonštruované autobusové zastávky, čakanie na spoj je tým 
pádom oveľa pohodlnejšie. Vďaka úspešnému projektu začal medzi mestami Komárno 
a Komárom premávať autobus na elektrický pohon. Obnovili sme a urobili bezbariérovou 
autobusovú stanicu, na jednotlivých linkách začali premávať nové autobusy. 
 
Na dvoch kolesách, budujeme mesto naklonené cyklist ike.  V okolí Komárna vybudovali 
mnoho cyklotrás, je však dôležité, aby takéto trasy boli zriadené aj v rámci samotného 
mesta. Vďaka dotácii získanej úspešným projektom (226 tisíc eur) začína výstavba 
cyklotrasy na Rákócziho ulici, a mesto podalo žiadosť na budovanie ďalšieho úseku, 
pripravuje sa projektová dokumentácia ďalších cyklotrás. Umiestnené boli parkoviská pre 
bicykle, servisné body, kryté stanovištia, a vďaka dotácii z EÚ sme spustili regionálny systém 
zdieľania bicyklov. 
 
Zlepšenie informovanosti obyvate ľov.  V januári bude dokončená nová webová stránka 
mesta, ktorá po 14 rokoch novým a prehľadnejším spôsobom poskytne možnosť nahliadnuť 
do činnosti mesta a pomôže v službách obyvateľstvu. Novú webovú stránku bude mať aj 
príspevková mestská organizácia Comorra Servis a mestská spoločnosť KN Smart – to 
všetko v záujme toho, aby obyvatelia ľahšie získavali informácie o aktuálnom dianí, 
a jednoduchšie získavali informácie alebo žiadali v prípade potreby o pomoc. 
 
Plus zdroje z EÚ pre Komárno, 25miliónov do nášho r egiónu. Podarilo sa vybojovať 
vytvorenie UMR (Udržateľný mestský rozvoj) Komárno-Nové Zámky. Náš región v prvom 
kole plánovali vynechať, na Slovensku by bolo vzniklo len 17 UMR, avšak vďaka úspešnému 
zastupovaniu našich záujmov sa os Komárno-Nové Zámky ako 18. jednotka úspešne 
začlenila do programu. Tým pádom Komárno v nasledujúcom rozpočtovom období bude mať 
okrem možnosti získania dotácií dostupných pre každého, šancu čerpať z osobitného rámca 
v objeme 25 miliónov eur – podporených teda môže byť viacero dobrých projektov. 
Zelené mesto. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených 10 tisíc eur na výsadbu stromov, ale 
vďaka nadácii Ecopolis sme získali na tento účel aj externé zdroje. A Fondu malých 
projektov sa na vysadenie zelene podarilo získať ďalšiu sumu. 
 
KOMVaK – Zo stavu blížiaceho sa krachu do služieb o bčanov.  Komárňanské vodárne a 
kanalizácie (KOMVaK) boli pred pár rokmi spoločnosťou, ktorá pohlcovala peniaze, mala 
mnoho zvláštnych kontraktov a na jej dvere klopali exekútori. V uplynulých rokoch sa túto 
situáciu podarilo zmeniť – zastupujúc záujmy Komárňanov, zbaviac sa nevýhodných 
pôžičiek, zmlúv a podmienok. Spoločnosť je konsolidovaná, ba čo viac: sústavne sa 
v záujme Komárňanov rozvíja. V uplynulom roku sa takéto investície uskutočnili v Novej 
Osade a v Kave. Zrekonštruovali čističku odpadových vôd, vyriešil sa problém fontány na 
Palatínovej ulici, ktorá bola hanbou mesta. Spoločnosť pomohla pri oprave kanalizácii 
vzdelávacích zariadení, čistení odtokov a rozšírení odvodov zrážok – slúžiac konečne 
záujmom obyvateľov. 
 
Comorra Servis, v záujme mesta.  Príspevková organizácia sa rozvíjala v mnohých 
oblastiach. Na mestskom trhovisku pri pevnosti, na ktorého rekonštrukciu mesto prispelo 
sumou 26 tisíc eur, uskutočnili množstvo skrášľovacích prác. Klzisko na Alžbetinom ostrove 
bolo zmodernizované v objeme 40 tisíc eur v záujme toho, aby možnosti tohto zimného 
športu boli na lepšej úrovni. Na brehu Mŕtveho ramena inštaluje Comorra Sevis novú externú 
saunu a postupne rozvíja tamojšiu požičovňu vodných atrakcií. 
 
Investície v oblasti cestovného ruchu v regionálnej  organizácii.  Komárno je členom 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko, ktorej prvoradým cieľom je 
popularizácia regiónu v oblasti cestovného ruchu. Vďaka OOCR vznikla po 12 rokoch 
v spolupráci s harmaneckým kartografickým ústavom cyklistická mapa regiónu. Popri 
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cyklotrasách boli umiestnené nové informačné tabule, okrem toho dve inteligentné lavičky 
pre turistov a ďalšia rozhľadňa pri Dunaji. Vydali niekoľko viacjazyčných publikácií pre 
turistov navštevujúcich Komárno. Prostredníctvom tejto organizácie sa podarilo získať 
dotáciu v sume 60 tisíc eur na popularizáciu regiónu. 
 
  
  
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh  
   primátor mesta 
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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: 801 - mesto 
Štatutárny zástupca: Mgr. Béla Keszegh 
 
Symboly mesta 
 
Mesto Komárno má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy. 
Symboly mesta sú:   erb mesta 
                                vlajka mesta  
                                pečať mesta 
                                insignie 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 31.12.2021  bol 32 017,  z toho ženy: 16 994  a muži: 15 023 

Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry 

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

961 819 2 996 18 528 8 713 
 
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 31.12.2021 
6,18 %, čo predstavuje 3 683 evidovaných uchádzačov o prácu: 
Z toho bolo evidovaných 2110 žien a 1 573 mužov. 
 
                 Z tohto počtu podľa dĺžky trvania bolo nezamestnaných 

- viac ako 12 mesiacov            1525 osôb 
- od 7 – do 12 mesiacov             704 osôb 
- menej ako 7 mesiacov          1 454 osôb 

 
                 Z tohto počtu podľa vekovej štruktúry bolo nezamestnaných 

- do 25 rokov                             387 osôb 
- od 25 - do 54 rokov              2 373 osôb 
- nad 55 rokov                           923 osôb 
 
 
 
Z tohto počtu podľa dosiahnutého vzdelania bolo nezamestnaných 
- s neukončeným základným vzdelaním                         94 osôb 
- so základným vzdelaním                                           1021 osôb 
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                  - s nižším stredným odborným vzdelaním                       2 osoby 
                  - so stredným odborným vzdelaním                           1 219 osôb 
                  - s úplným stredným odborným vzdelaním                    878 osôb 
                  - s úplným stredným všeobecným vzdelaním                191 osôb 
                  - s vyšším odborným vzdelaním                                        7 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa                         77 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa                       184 osôb 
                  - s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa                          9 osôb 
                  -    s neurčeným 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 2021 predstavoval 363,69 
zamestnancov, z toho za 

               mesto     227,00 osôb  

                                      školstvo  136,69 osôb 
 
Z toho pracovalo v riadiacich pozíciách za mesto 21 zamestnancov. 

Za školstvo pracovalo v riadiadich pozíciách  13 zamestnancov. 

 

 
Zamestnanci mesta boli zadelení na pracovné pozície v zmysle organizačnej štruktúry 
platnej od 1.9.2020. 
 
 



 

 

 Organiza čná štruktúra platná od 1.9.2020  

 



 

 

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. 
 
Vo voľbách 10.11.2018 bol za primátora mesta zvolený Mgr. Béla Keszegh, ktorý prevzal 
úrad dňa 6.12.2018.  
Zástupcami primátora 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 
27. februára 2020.  

 
 
 

1.6.2  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. Szabó Csilla 
Mgr. Szénássy Tímea 
Ing. Stubendek László 
MUDr. Sebő Zsolt 
Mgr. Tárnok Magdaléna 
JUDr. Varga Tamás 
Ing. Vetter Ján 
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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 Béni Egressyho– Egressy Béni Városi Művelődési Központ 
 
 

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

 
 
 

2 Rozpočet mesta 2021 - plnenie rozpo čtu 
 
Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2021, bol  schválený dňa 10. decembra   

2020 na  22. zasadnutí MZ,  uznesením č. 1047/2020, ako  vyrovnaný, na strane príjmov 
a na strane výdavkov vo výške 27 832 939 eur.  

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 2021 - 2023 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 2021 niekoľkokrát upravovaný na základe 
uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12.2021 bol 
vyrovnaný, vo výške 37 527 277 eur na strane príjmov  aj na strane výdavkov. 

 
 

Názov Predmet činnosti 
Podiel v 

% 

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

KN SMART SERVIS,  a.s. Čistiace, upratovacie služby 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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Príjmy (v eurách)  Schválený 
rozpo čet na rok 

2021 

Upravený 
rozpo čet na rok 

2021 

Skuto čnos ť k 
31.12.2021 % 

Bežné príjmy 26 608 880 29 341 529 29 532 095,50 100,65% 

Kapitálové príjmy 955 587 1 938 626 865 420,00 44,64% 

Finančné príjmy 268 472 6 247 122 4 092 146,91 65,50% 

SPOLU PRÍJMY 27 832 939 37 527 277 34 489 662,41 91,91% 
 

 
 

Výdavky (v eurách)  Schválený 
rozpo čet na rok 

2021 

Upravený 
rozpo čet na rok 

2021 

Skuto čnos ť k 
31.12.2021 % 

Bežné výdavky 26 474 529 30 329 895 28 418 797,26 93,70% 

Kapitálové výdavky  858 856 6 455 683 3 332 261,84 51,62% 

Finančné výdavky 499 554 741 699 877 931,91 118,37% 

SPOLU VÝDAVKY 27 832 939  37 527 277 32 628 991,01 86,95% 
 
 
 

 
 

2.1 Príjmy rozpo čtu 

 
Vlastné bežné príjmy:  
Vlastné bežné príjmy dosiahli k 31.12.2021 výšku 18 290 387,00  eur, t.j.  102,31 % 
 
Príjmy pod ľa osobitného predpisu:  
Príjmy podľa osobitného predpisu – MŠ a CVČ  44 327,97 eur, t.j. 73,88 % 
 
 
Vlastné kapitálové príjmy:  
Príjmy z predaja bytov, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiali k 31.12.2021 výšku  
259 511,63   eur, t.j. 46,12 % 
 
Prijaté granty a transfery:  
Výška prijatých grantov a transferov prestavuje k 31.12.2021  sumu  8 736 858,85 eur, 
      z toho:  bežné tuzemské dotácie      8 712 385,85 eur, t.j. 99,99 % 
                   kapitálové tuzemské dotácie     24 473,00 eur, t.j. 7,61 % 
           

Príjmy rozpo čtových organizácií:  
Príjem školských zariadení  (ZŠ, ZUŠ a ŠK)                      966 063,86  eur, t.j.  100,00 % 
Príjem Zariadenia pre seniorov                                           758 395,54  eur, t.j.    90,73 % 
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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 31.12.2021 % 

110 Daň z príjmov FO - podielové dane 12 311 812 12 637 116 12 896 205,03 102,05% 

120 Daň z nehnuteľnosti 1 891 800 1 910 000 2 167 933,52 113,50% 

130 
Dane za tovary a služby + poplatok za zber 
odpadov 1 388 770 1 302 770 1 362 293,04 104,57% 

210 
Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva 
majetku 1 214 393 1 170 200 1 095 957,59 93,66% 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 640 142 654 772 676 820,87 103,37% 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku 482 700 580 100 276 911,63 47,74% 

240 Bankové úroky 200 200 82,80 41,40% 

290 Ostatné nedaňové príjmy 48 000 265 927 139 404,39 52,42% 

310 Granty a transfery - bežné 7 252 297 9 595 863 9 466 162,08 98,65% 

320 Granty a transfery - kapitálové 472 887 1 358 526 588 508,37 43,32% 

330 Zahraničné granty - bežné 0 2 777 2 776,78 99,99% 

  Príjmy rozpočtových organizácií 1 861 466 1 801 904 1 724 459,40 95,70% 

 
 
Prijaté finan čné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkon u štátnej správy 
a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky: 
 
Dotácie, granty, transfery – bežný príjem Príjem v eurách 

Školstvo prenesená kompetencia 5 438 558,00 

Školstvo - Špecifická digitalizácia 12 000,00 

Školstvo - vzdelávacie poukazy 73 728,00 

Školstvo - rekreačné poukazy 9 066,00 

Školstvo - materské školy 6 ročné deti 83 653,00 

Školstvo - žiaci zo SZP 15 050,00 

Školstvo - asistent učiteľa 99 975,00 

Školstvo - odchodné 10 954,00 

Školstvo - projekt - múdre hranie 4 984,28 

Školstvo - hmotná núdza 1 626,80 

Školstvo - cestovné 26 103,00 

školstvo - zadržané rodinné prídavky 5 065,06 

Školstvo - učebnice 61 438,00 

Školstvo - spolu múdrejší 14 000,00 

Školstvo - čítame radi 1 600,00 

Školstvo - stravovanie 457 609,90 

Školstvo - pedagogická prax ZŠ 9 407,55 

Školstvo - pedagogická prax  MŠ 212,60 

Školstvo - ochranné pomôcky 16 380,00 

Školstvo - Letná škola 6 000,00 

Školstvo - modernejšia škola 73 063,04 

Školstvo - dajme spolu gól 300,00 
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Školstvo - odmeny 215 779,00 

Školstvo - reg. a mutikul.  výchova žiakov 200,00 

Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov 2 000,00 

Školstvo - prevádzkové náklady 72 150,00 

Školstvo - osobné náklady 16 988,00 

Školstvo - digitálny koordinátor 3 375,00 

Školstvo - testovanie, dezinfekčné pomôcky 16 800,00 

Školstvo - podpora DPŠ a rozšír. štúdia 190,00 

Útulok + nocľaháreň 113 141,13 

Osobitný príjemca 333,00 

Matrika 75 629,99 

Zariadenie pre seniorov 837 984,00 

ZpS - výživové doplnky 4 460,00 

Spoločný školský úrad 36 427,00 

Spoločný stavebný úrad  43 734,55 

Pozemné komunikácie 1 458,04 

Register obyvateľstva a register adries 11 765,43 

Životné prostredie 3 307,60 

Príspevok na vojnové hroby 1 879,50 

Dotácia na sčítanie obyvateľov 40 737,06 

ŠFRB 21 721,00 

Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO 3 000,00 

Dotácia na testovanie Covid 19 766 860,00 

MOS 1 691,32 

Pamiatkový výskum a obnova pamiatok  3 000,00 

Podpora národnostných menšín 8 000,00 

MOS 3 889,60 

Školstvo - projekt PoP ZŠ  640 10 718,01 

Školstvo - národný projekt PoP ZŠ 641/643 79 907,35 

Školstvo - NP Pop II. ZŠ 652  81 819,02 

Projekt ZŠ Komenského 18 923,00 

Terénna sociálna práca 49 910,01 

Opatrovateľská služba - projekt 205 935,17 

Podpora zamestnanosti - KO 2 018,82 

Podpora zamestnanosti - pomocná opatrovateľka 2 018,82 

Covid 19 - odmeny - sociálna oblasť 59 922,31 

ZŤP nenávratný príspevok 38 756,64 

Školstvo - projekt PoP /MŠ 634/641 71 761,93 

Školstvo - pomáhajúce profesie 640 86 620,99 

Občianska hliadka 16 309,52 

Školstvo - dotácia z Maďarska 2 776,78 

Školstvo - chodník zdravia 1 170,00 

Pozor! Zebra na ceste 5 000,00 

Rozvoj cyklistickej dopravy 4 095,04 

Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu 4 000,00 

Bežné príjmy z dotácií 9 468 938,86 
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Dotácie, granty, transfery – kapitálový  príjem  Príjem v eurách 

Zberový dvor 140 000,00 

Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy ZŠ Móra Jókaiho 223 970,42 

Zlepšenie vybavenia školských jedální 7 898,00 

Modernejšia škola 16 575,00 

CULTPLAY 186 441,95 

Wifi pre Teba 13 623,00 

Kapitálové príjmy z dotácií 588 508,37 
 

 

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 2021. 
 
 
Bežné výdavky:  
Čerpanie bežných výdavkov mesta k 31.12.2021 predstavuje 16 676 821,14 eur, t.j. 90,80 % 
Čerpanie bežných výdavkov RO k 31.12.2021 predstavuje 11 741 976,12 eur, t.j. 98,16 % 
 
 
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 31.12.2021 % 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  4 838 221 4 925 815 4 689 555,36 95,20% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 894 069 1 990 095 1 839 307,13 92,42% 

631 Cestovné náhrady 2 734 4 380 2 750,41 62,79% 

632 Energie, voda a komunikácie 1 400 980 1 581 607 1 533 119,92 96,93% 

633 Materiál 293 851 893 859 710 151,36 79,45% 

634 Dopravné 87 350 92 838 95 449,23 102,81% 

635 Opravy a údržba 1 095 180 2 041 034 1 481 540,99 72,59% 

636 Nájomné za nájom 28 934 49 208 26 906,89 54,68% 

637 Služby 3 379 820 4 010 725 3 619 776,93 90,25% 

641 Transfery v rámci verejnej správy 985 000 1 092 240 1 079 124,00 98,80% 

642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
práv. osobám 1 312 972 1 173 949 1 103 380,62 93,99% 

644 Transfery nefinančným subjektom 360 000 466 000 466 052,80 100,01% 

649 Transfery do zahraničia 0 11 960 0,00 0,00% 
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Prehľad čerpania bežných výdavkov pod ľa COFOG (v eurách) 
2021 

Schválený % 
Ukazovateľ 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
plnenia 

Bežné výdavky        
1 Všeobecné verejné služby 3 866 629 3 882 728 3 646 725,57 93,92% 
2 Obrana 11 270 23 510 15 779,18 67,12% 
3 Verejný poriadok a bezpečnosť 850 623 856 365 813 051,74 94,94% 
4 Ekonomická oblasť 798 153 1 046 777 879 420,30 84,01% 
5 Ochrana životného prostredia 2 713 220 2 543 839 2 449 721,02 96,30% 
6 Bývanie a občianska vybavenosť 1 582 744 2 384 442 2 023 805,83 84,88% 
7 Zdravotníctvo 0 826 783 455 270,93 55,07% 
8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 1 540 530 1 604 784 1 486 249,10 92,61% 
9 Vzdelávanie 3 356 407 4 139 890 4 042 020,98 97,64% 
10 Sociálne zabezpečenie 992 503 1 058 115 864 776,49 81,73% 
Výdavky rozpočtových organizácií mesta 10 762 450 11 962 662 11 741 976,12 98,16% 
Bežné výdavky  celkom 26 474 529 30 329 895 28 418 797,26 93,70% 

 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky:  
Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2021 predstavuje 2 089 770,05 eur, t.j. 40,11 % 
Čerpanie kapitálových výdavkov RO k 31.12.2021 predstavuje 1 242 491,79 eur, t.j. 99,76 % 
 
 
 
 
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 31.12.2021 % 

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 0 41 566 18 930,00 45,54% 

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí 0 31 140 0,00 0,00% 

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení   3 000 2 563,80 85,46% 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 336 241 3 411,14 1,01% 

717 
Realizácia stavieb a ich technické 
zhodnotenie 858 856 4 469 221 1 796 547,77 40,20% 

718 Rekonštukcia a modernizácia 0 14 373 14 340,00 99,77% 

719 Ostatné kapitálové výdavky 0 138 138,36 100,26% 

721 Príspevok pre príspevkové organizácie 0 304 500 243 838,98 80,08% 

723 Transfery nefinančným subjektom 0 10 000 10 000,00 100,00% 
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Prehľad čerpania kapitálových výdavkov pod ľa COFOG (v eurách) 
2021 

Schválený % 
Ukazovateľ 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  k 
31.12.2021 plnenia 

Kapitálové výdavky        
1 Všeobecné verejné služby 0 37 039 14 340,00 38,72% 
4 Ekonomická oblasť 0 595 355 59 267,08 9,95% 
5 Ochrana životného prostredia 0 677 109 416 213,74 61,47% 
6 Bývanie a občianska vybavenosť 385 969 2 294 173 924 798,49 40,31% 
8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 472 887 1 225 543 512 428,21 41,81% 
9 Vzdelávanie 0 377 264 162 722,53 43,13% 
10 Sociálne zabezpečenie 0 3 696 0,00 0,00% 
Kapitálové výdavky mesta 858 856 5 210 179 2 089 770,05 40,11% 
Výdavky rozpočtových organizácií mesta 0 1 245 504 1 242 491,79 99,76% 
Kapitálové výdavky  celkom 858 856 6 455 683 3 332 261,84 51,62% 

 
 
 
 

2.3 Schválený rozpo čet na roky 2022 - 2024  

2.3.1 Príjmy / v eur / 
 

V eurách 
Skuto čnos ť k 

31.12.2021 
Rozpo čet na rok 

2022 
Rozpo čet na rok 

2023 
Rozpo čet na rok 

2024 

Príjmy celkom 34 489 662,41 29 330 214 29 094 691 29 301 244 
z toho:         
Bežné príjmy 27 807 636,10 26 161 086 26 792 407 27 280 960 
Kapitálové príjmy 865 420,00 899 130 532 000 250 000 
Finančné operácie 4 019 774,45 499 714 0 0 
Príjmy RO s 
právnou 
subjektivitou 1 796 831,86 1 770 284 1 770 284 1 770 284 

 
 
 
 

2.3.2 Výdavky / v eur / 

V eurách 
Skuto čnos ť k 

31.12.2021 
Rozpo čet na rok 

2022 
Rozpo čet na rok 

2023 
Rozpo čet na rok 

2024 

Výdavky celkom 32 628 991,01 29 330 214 29 094 691 29 301 244 
z toho:         
Bežné výdavky 16 676 821,14 16 923 964 16 775 602 16 841 705 
Kapitálové výdavky 2 089 770,05 1 174 748 1 119 476 1 097 240 
Finančné operácie 863 954,37 382 486 350 597 513 283 
Výdavky RO s 
právnou 
subjektivitou 12 998 445,45 10 849 016 10 849 016 10 849 016 
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3 Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2021 
 

Rozpočet 2021 

Schválený 
rozpo čet 

2021 

Upravený 
rozpo čet 

2021 

Skuto čnos ť 
k 31.12.2021                              

v eurách 

Bežné príjmy 26 608 880 29 341 529 29 532 095,50 

Bežné výdavky 26 474 529 30 329 895 28 418 797,26 

Výsledok bežného hospodárenia 134 351 -988 366 1 11 3 298,24 

Kapitálové príjmy 955 587 1 938 626 865 420,00 

Kapitálové výdavky 858 856 6 455 683 3 332 261,84 
Výsledok kapitálového 
hospodárenia 96 731 -4 517 057 -2 466 841,84 
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR                                        
§ 16, ods. 6 - účelovo určené     698 101,83 

Výsledok rozpo čtového hospodárenia  -2 051 645,43 

Finančné príjmové operácie rozpočtované 265 472 6 247 123 3 744 582,28 
Finančné výdavkové operácie 
rozpočtované 499 554 741 699 717 897,17 

Rozdiel finančných operácií -234 082 5 505 424 3 026 685,11 

Celkom po vykrytí schodkového bežného a kapitálovéh o rozpo čtu 975 039,68 
 
 
 
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 29 532 095,50 865 420,00 4 092 146,91 34 489 662,41 
Výdavky 28 418 797,26 3 332 261,84 877 931,91 32 628 991,01 

Rozdiel 1 113 298,24 -2 466 841,84 3 214 215,00 1 860 671,40 
 
 
 
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) 
 

2021 Bežné Kapitálové Spolu 
Príjmy  29 532 095,50 865 420,00 30 397 515,50 
Výdavky 28 990 266,25 3 458 894,68 32 449 160,93 
Rozdiel 541 829,25 -2 593 474,68 -2 051 645,43 
 

vykrytie schodku bežného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 2 051 645,43  
eur je z príjmových finančných operácií, v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2021 a jeho 
schválených úprav.   
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3.1 Dlhová za ťaženos ť 

 v eurách 

Druh úveru Stav  
Prírastok/ 
iná zmena Úbytok Stav  

  31.12.2020 2021 2021 31.12.2021 

ŠFRB úvery spolu: 1 200 790,42 0,00 76 586,76 1 124 203,66 

Autokredit spolu: 28 823,83 0,00 6 176,21 22 647,62 

Bankové dlhodobé úvery: 1 596 356,58 0,00 354 007,31 1 242 349,27 

Úvery bez preklenovacích úverov 2 825 970,83 0,00 436 770,28 2 389 200,55 

Krátkodobý, preklenovací úver CULTPLAY: 0,00 219 343,48 219 343,48 0,00 

Krátkodobý, preklenovací úver  Autobusová stanica: 0,00 165 350,80 0,00 165 350,80 

CELKOM ÚVERY MESTA: 2 825 970,83 384 694,28 656 113,76 2 554 551,35 

 
Celková suma dlhu mesta 1 264 996,89 eur (dlhodobé bankové úvery a autokredit) 
k 31.12.2021 je vo výške 4,60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka (2020) 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 účtovné obdobie k 31.12.2021 Bezprostred
ne 
predchádzaj
úce účtovné 
obdobie 2020  

AKTÍVA  
(v eurách) 

č. 
r.  

Brutto Korekcia Netto Netto 
Neobežný 
majetok: 

2 90 666 067,32 30 223 684,94 60 442 382,38 59 383 870,85 

Dlhodobý 
nehmotný majetok 

3 957 051,82 816 961,85 140 089,97 133 683,34 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

11 86 977 993,47  28 064 374,06  58 913 619,41  58 210 187,51 

Dlhodobý finančný 
majetok 

24 2 731 022,03 1 342 349,03 1 388 673,00 1 040 000,00 

Obežný majetok: 33 19 424 163,37 2 519 332,51 16 904 830,86 18 274 185,91 
Zásoby 34 16 973,87   16 973,87 17 243,28 
Zúčtovanie medzi 
subjektmi verejnej 
správy 

40 10 812 766,25   10 812 766,25 10 773 111,24 

Dlhodobé 48         
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pohľadávky 
Krátkodobé 
pohľadávky 

60 3 837 052,01 2 519 332,51 1 317 719,50 1 413 556,81 

Ostané 
pohľadávky 

65 2 137,24   2 137,24 10 700,99 

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

68 2 924 034,75 2 028 014,27 896 020,48 913 867,85 

Pohľadávky z 
daňových príjmov 
obcí a vyšších 
územných celkov 

69 679 654,50 491 318,24 188 336,26 258 911,08 

Pohľadávky voči 
zamestnancom 

70 210,00    210,00  

Iné pohľadávky 81 13 559,23   13 559,23 12 070,62 
Transfery 
a ostatné 
zúčtovania so 
subjektami mimo 
ver. správy 

84   
217 456,29 

 
 
 

   
217 456,29 

  

 
218 006,27  

Finančné účty 85 4 757 371,24   4 757 371,24 6 070 274,58 
Poskytnuté 
finančné výpomoci 
dlhodobé 

98         

Poskytnuté 
návratné finančné 
výpomoci 
krátkodobé 

104         

Časové 
rozlíšenie: 

110 44 058,07   44 058,07 33 107,16 

- náklady budúcich 
období 

111 43 821,47    43 821,47  32 870,56 

- príjmy budúcich 
období 

113 236,60   236,60 236,60 

Vzťahy k ú čtom 
klientov štátnej 
pokladnice 

114         

M a j e t o k   
 s p o l u 

  110 134 288,76 32 743 017,45 77 391 271,31 77 691 163,92 
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4.2 Pasíva / v eur / 

PASÍVA  (v eurách) č. r.  Bežné ú čtovné obdobie k 
31.12.2021 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 2020 

Vlastné imanie 116 58 165 856,13 57 509 011,92 
Oceňovacie rozdiely 117     
Fondy 120     
Výsledok hosp. min. rokov 124 57 509 011,92 55 513 298,80 
Výsledok hospodárenia 125 656 844,21      1 995 713,12 
Záväzky 126 7 100 001,22 7 690 993,78 
Rezervy (krátkodobé) 127 526 886,75 236 929,05 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej  správy 

132 1 052 634,44 
782 614,77 

Dlhodobé záväzky v tom:  140 2 226 921,58 2 345 550,71 
Ostatné dlhodobé záväzky 141 1 101 773,85 1 188 139,43 
Záväzky zo sociálneho 
fondu 144 43 026,39 45 164,43 

Záväzky z nájmu 145 34 882,82 21 131,85 
Iné záväzky  149 1 047 238,52 1 091 115,00 
Krátkodobé záväzky 151 1 199 655,38 2 043 339,67 
Dodávatelia 152 439 044,75 218 262,99 
Zamestnanci 163 315 686,66 295 423,34 
Zúčtovanie s orgánmi 
sociálneho a zdravotného 
poistenia 

165 
 

215 388,95 203 042,88 

Bankové úvery a výpomoci 
v tom: 173  

2 093 903,07 
                    
                                  2 282 559,58 

Bankové úvery dlhodobé 174 1 037 186,83 1 396 221,10 
Bežné bankové úvery 175 370 513,24 200 135,48 
Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov 
verejnej správy 

178 
 

686 203,00 686 203,00  

Časové rozlíšenie: 180 12 125 413,96  12 491 158,22 
z toho:       
- výdavky budúcich období 181     
- výnosy budúcich období 182 12 125 413,96 12 491 158,22 
Vzťahy k ú čtom klientov 
štátnej pokladnice 183     

V l a s t n é  i m a n i e  a  z 
á v ä z k y  spolu 115  

77 391 271,31 
 

77 691 163,92 
 

5 Súvaha 
Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote                   
rok 2021: 60 442 382,38 eur (rok 2020: 59 383 870,85 eur), medziročné zvýšenie                     
o 1 058 511,53 eur,  
v tom významné zmeny :  
obstaranie dlhodobého hmotného majetku, v tom: 
Rekonštrukcia  vnút. priestorov Dôstojníckeho pavilónu v hodnote 19 119,73 eur. 
Na dôstojníckom pavilóne sa vykonala rekonštrukcia v hodnote 234 565,36 eur.  
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Zrealizovalo sa nové dispozičné riešenie dopravy v priestore bývalého colného priestoru 
s vybudovaním dvoch nových kruhových objazdov aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a 
výsadbou zelene  v hodnote 205 447,03 eur. 
Dobudovalo sa ihrisko pri Vodárenskej veži v hodnote 24 507,54 eur. 
Na Alžbetinom ostrove sa vybudovali spomaľovacie prahy v hodnote 23 531,15 eur. 
Vybudovali sa nové parkovacie miesta na ul. Elektrárenskej v hodnote  31 977,19 eur. 
Revitalizovali sa viaceré detské ihriská v hodnote 75 461,14 eur.  
Nakúpili sa aj traktorové kosačky v hodnote 16 620,00 a nákladné auto v hodnote 28 494,00 
eur. 
 
Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto 
hodnote rok 2021 18 904 830,86. (rok 2020: 18 274 185,91 eur), medziročné zvýšenie               
o 630 644,95 eur, v tom významné položky:  

- zníženie pohľadávok z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií 
zriadených mestom vo výške 17 847,37 eur  

- zníženie pohľadávok z daňových príjmov mesta vo výške 70 574,82 eur. 
 
Zmena nastala aj pri krátkodobých záväzkoch, v tom:  

- zvýšenie záväzkov z dodávateľských vzťahov v hodnote 220 761,76 eur. Zvýšenie 
tejto položky ovplyvnili dodávateľské faktúry prijaté začiatkom januára 2022 (ako 
ukončenie investičných akcií, energií, odvoz a uloženie odpadu, stravné lístky).  

- zníženie transferov a ostatných zúčtovaní so subjektami mimo verejnej správy, v tom 
finančný príspevok v sume 1 162 288,59 eur od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ktoré 
sa použilo v roku 2021 na rekonštrukciu Základnej školy s VMJ Ul. Eötvösa.  

 
Zníženie dlhodobých a krátkodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 82 456,00 eur 
a splatenie vo veľkej časti bankových úverov t.j. ich zníženie sa uskutočnilo v hodnote 
188 656,51 eur. 
 
Časové rozlíšenie: zníženie súvisí z vykazovaním a zúčtovaním poskytnutých kapitálových 
transferoch zo ŠR a Európskej únie pre mesto na financovanie investícií do majetku mesta, 
t.j transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej 
súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému 
hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto 
majetku do užívania. 
 
 

6 Hospodársky výsledok (v eurách) 

 
Rozbor nákladov a výnosov:  
 

Skuto čnos ť Skuto čnos ť Rozdiel  
Názov 

k 31.12.2021 k 31.12.2020 + nárast/-zníženie  

Náklady  (v eurách)  22 470 059,15 20 809 923,85 1 660 135,30 

50 – Spotrebované 
nákupy 

1 434 631,49 1 496 067,21 -61 435,72  

51 – Služby 4 805 516,28 4 023 624,18 781 892,10 
52 – Osobné náklady 7 178 169,31 7 064 537,08 113 632,23 
53 – Dane a poplatky 30 926,05 12 616,68 18 309,37 
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 359 615,63 456 504,27 -106 888,64 
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55 – Odpisy, rezervy 
a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

2 079 025,84 2 179 132,34 -100 106,50 

  
-17 024,17 56 – Finančné náklady 66 850,23 83 874,40 

  
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov 
príjmov 

6 515 324,32 5 493 567,69 1 021 756,63 

Výnosy   (v eurách)  23 126 903,26 22 805 791,14 321  112,12 

60 – Tržby za vlastné 
výkony a tovar 

148 982,60 299 152,13 -150 169,53 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné 
výnosy a výnosy z 
poplatkov 

16 899 142,59 16 642 740,46 256 402,13 

64 – Ostatné výnosy 1 667 485,52 2 147 485,52 
 

-480 400,99 
 

65 – Zúčtovanie rezerv 
a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

760 743,69 1 207 447,68 -446 703,99 

66 – Finančné výnosy 82,80 874,21 -791,41 
67 – Mimoriadne výnosy 4 436,66 4 342,60 94,06 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO 
a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

3 646 029,50 2 503 347,55 1 142 681,95 

Hospodársky výsledok 
pred zdanením 656 844,21 1 995 867,29 -1 339 023,08 

59 – Dane z príjmov  154,17  
Hospodársky výsledok 
po zdanení 

/+ kladný HV, - záporný 
HV/ 

656 844,21 1 995 713,12           -1 338 868,91 

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

Účtovná tr. 5 22 470 059,15 eur  
Účtovná tr. 6 23 126 903,26 eur  
Pred zdanením 656 844,21 eur 
Po zdanení 656 844,21 eur  
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Celkové náklady  mesta sa oproti roku 2020 zvýšili  o 1 660 135,30 eur.  
Významné položky jednotlivých nákladových účtov:  
 
Účet 502 energie 

- za spotrebu ostatnej energie v hodnote 675 034,95 eur,  
- za spotrebu energie na verejnom osvetlení  v hodnote 350 034.92 eur 

 
účet 511 opravy a udržiavania 

- ucelená oprava chodníkov v hodnote 157 838,44 eur 
- oprava a údržba miestnych komunikácií v hodnote 80 599,25 eur 
- oprava a údržba verejného osvetlenia v hodnote 95 703,42 eur   

 
účet 518 ostatné služby:           

- záhradná architektúra – udržiavacie rezy 3 009,09 eur,  
- výroba a dodanie zberného nádobia v hodnote 3 240,00 eur,  
- údržba zelene v hodnote  318 087.89 eur,  
- odvoz kuchynského odpadu v hodnote 54 436.02 eur,  
- zber a odvoz komunálneho odpadu  1 910 800.26 eur,  
- za služby na základe Upovedomenia o zastavení starej exekúcie trovy k spisom  v sume 

90 174,00 eur,  
- čistenie verejných priestranstiev v hodnote    90 745.80 eur,  
- zimná údržba miestnych komunikácií v hodnote  24 596.70 eur.  
- Služby miestnej hromadnej dopravy v hodnote 466 052,80 eur, 

     
na účtoch osobných nákladov (521 až 528) sa prejavilo zvýšenie vo výške 113 632,23 eur,  čo 
spočíva v náraste minimálnej mzdy a tarifných platov v súlade so zmenou zákona 
 
zvýšenie nákladov na účte 553 - tvorba ostatných rezerv, v tom  

- tvorba ostatných rezerv na súdne spory v hodnote 401 000,00 eur,   
- tvorba ostatných rezerv na odchodné a iné zamestnanecké prémie – tvorba v hodnote 

120 918,75 eur,  
 
zníženie nákladov na účte 558 - tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, 
v tom  

- tvorba OP k pohľadávkam za nájomné byty v hodnote 89 701.53 eur  
- tvorba OP k miestnemu poplatku za komunálny odpad v hodnote 30 087,70 eur 

zvýšenie nákladov na účtoch 581 až 589 – náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov v 
hodnote,1 021 756,63 eur , v tom  

- zvýšenie nákladov školstva v hodnote o 292 880,00 eur,  
- zvýšenie nákladov – cirkevná škola v hodnote o 261 089,00 eur 
- zvýšenie nákladov Comorra servis v hodnote o 301 463,00 eur,  

 
Celkové výnosy  mesta sa oproti roku 2020 znížili  o 321 112,12 eur.  
 
Zníženie tržieb za vlastné výkony a tovary, v tom: 

- zníženie výnosov na účte 602 08 z dôvodu prechodu školských kuchýň a jedálni do 
pôsobnosti základných škôl v roku 2020.  

Zvýšenie  daňových a colných výnosov z poplatkov, v tom 
- zvýšenie  výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na účte 632 v sume 

259 089,03 eur.  
Zníženie na ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti , v tom:  

- zníženie tržieb z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku v hodnote 729 463,77 eur,  
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Zvýšenie hodnoty pri zúčtovaní rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti na účte 659 
 sume 154 373,00 eur, čo predstavuje čiastočné zrušenie v minulosti vytvorených opravných 
položiek v rámci opatrnosti účtovania k podielovým cenným papierom v našich obchodných 
spoločností KOMVaK a.s., CALOR s.r.o, COM-Média spol.  s r.o, KN SMART SERVIS a.s. 
 
 
 

7 Prehľad o činnosti mestského úradu v roku 2021 

7.1 Oddelenie daní a poplatkov 

Daň z nehnute ľností,  da ň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, da ň z 
ubytovania 
 

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 15 542 ks priznaní k  dani z nehnuteľností,  dani za psa, dani za nevýherné 
hracie prístroje a dani za predajné automaty, vykonali sa kontroly presnosti a úplnosti 
počítačového spracovania daňových priznaní v rámci IIS CG, 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. 

Oddelenie spracovalo 118 daňových priznaní (mesačných hlásení) k dani z ubytovania od 16 
daňových subjektov. 

  

Miestny poplatok za komunálny  odpad 
 
  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) oddelenie spracovalo 20 360 
rozhodnutí vo veciach miestneho poplatku pre fyzické osoby, 1 614 faktúr vo veciach 
miestneho poplatku pre právnické a podnikajúce fyzické osoby, 1 261 rozhodnutí o znížení, 
resp. odpustení miestneho poplatku za roky 2016 až 2021. 
 
Oddelenie daní a poplatkov sa prostredníctvom úkonov na uspokojenie pohľadávok po 
nebohých daňovníkoch zúčastnilo v 189 dedičských konaniach. 

 
Oddelenie daní a poplatkov v roku 2021 zaslalo 6 595 výziev na zaplatenie daňových 
nedoplatkov. 
 

Nájomné 
 

V plnení rozpočtu sa premietla zlepšená platobná disciplína nájomcov za nebytové 
priestory , pozemky a záhrady ako dôsledok zasielania výziev v štvrťročných intervaloch 
a skutočnosti, že sa pohľadávky v predchádzajúcich rokoch vymáhali cestou súdu 
a exekúcií. 

V roku 2021 bolo v 10 prípadoch prijaté nájomné z titulu neoprávneného užívania vo 
výške dvojročného nájomného. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva bolo schválené poskytnutie úľavy z nájomného 
za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Komárno vo výške 50%, resp. 60 % z alikvótnej 
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výšky nájomného v období uzatvorenia maloobchodných prevádzok, resp. prevádzok 
poskytujúcich služby z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19. 

V roku 2021 bola predĺžená platnosť starších nájomných zmlúv, resp. boli podpísané 
nové nájomné zmluvy.  
Oddelenie počas roka priebežne  
- zapracovávalo do systému IIS CG nové nájomné zmluvy resp. zmeny a ukončenie 
niektorých nájomných zmlúv, 
- zasielalo novým nájomcom oznámenia o výške a spôsobe úhrady za nájomné.  
 
Okrem toho oddelenie  
- vedie evidenciu Samostatne hospodáriacich roľníkov,  
- vydáva stanoviská k umiestneniu stávkových kancelárií a k umiestneniu technických 
zariadení (videohry, rulety) v prevádzkach,  
- 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. 
Od 1.7.2021 je platná nová Zmluva o službách vo verejnom záujme na 10 rokov. Od júla 
2021 sú v prevádzke dva nové autobusy. Všetky autobusy zabezpečujú MHD pre cestujúcich 
zadarmo v rámci mesta. MHD  je zabezpečovaná pre cestujúcich zadarmo, okrem 
prímestskej autobusovej dopravy spoje - č. 3 a 6 autobusovej linky č. 401 407 (Kava). Na 
uvedenú prímestskú  dopravu Mesto Komárno prispieva mesačným príspevkom v zmysle 
Zmluvy o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov č. 3 a 6 prímestskej autobusovej linky 
401 407. Doprava je zabezpečená v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme na 
zabezpečenie pravidelnej MHD na území mesta Komárno s Arriva Nové Zámky a.s. 
 

7.3 Útvar hlavného kontrolóra 

Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno Vykonáva kontrolnú činnosť, prešetrovanie 
podnetov a iné odborné činnosti. 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 10 kontrol. O výsledkoch kontrol boli predkladané 
informatívne správy do mestského zastupiteľstva.  

V súlade so zákonom o obecnom zriadení v roku 2021 boli spracované a predložené 
nasledovné správy a stanoviská :  
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- Súhrnná správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 ktorá bola 
v zákonnej lehote predložená na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. 

- Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Komárno za rok 2020. 
- Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024. 
- Odborné  stanovisko k prijatiu kontokorentného úveru.  
- Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Komárno k prijatiu úveru zo ŠFRB a k Zmluve 

o úverovom rámci na bankové záruky v roku 2021. 
- Dva plány kontrolnej činnosti. 

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 2021 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. 
 

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 o štátnych občanoch 
Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. V roku 
2021 matrika vykonala zápis o 136 sobášoch, 902 narodení detí a o 1156 úmrtí 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. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, na úhradu 
nákladov na činnosti  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 
predchádzajúceho roka.  

7.4.4. Štátny fond rozvoja bývania 
 Hlavnou náplňou referátu ŠFRB je príjem a posudzovanie žiadostí o finančnú 
podporu zo Štátneho fondu  rozvoja bývania a prostredníctvom fondu aj z ROP a fondov EU 
na jednotlivé programy. Ďalej zabezpečovanie dokladov ku kompletizácii žiadostí, následné 
spracovanie, overenie a vyhodnocovanie podkladov ku žiadostiam. Žiadosti sa evidujú do 
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celoslovenského elektronického systému zaevidovaných žiadostí. Po ukončení procesu 
schvaľovania sa do tohto systému evidujú aj jednotlivé faktúry na čerpanie otvorených 
úverových zmlúv. 

Cieľový ukazovateľ počtu prijatých a overených žiadostí bol v roku 2021 stanovený na 
počet žiadateľov 10. Napriek poskytovanie finančných prostriedkov  z európskych fondov  
viedol dôsledok pandémie ochorenia Covid-19 k zníženiu počtu žiadateľov. Bolo podaných 
a overených 8 žiadostí, ktoré do celého okresu Komárno priniesli 1 092 520,00Eur. 

  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. Vykonávajú 
sa tváromiestne kontroly na stavbách ku každej predloženej faktúre. Vedie sa evidencia 
platných zmlúv zo ŠFRB a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok dlžníkmi, riešenie 
prípadov zmeny zmluvných podmienok, neplnenia alebo omeškania. 

 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 Sčítanie bytov, domov a obyvate ľov 
 

 
Sčítanie bytov a domov - zaznamenávanie požadovaných údajov o budovách v 

databáze Štatistického úradu SR. Získavanie údajov z evidencií mesta. Porovnávanie 
aktuálnych údajov s údajmi z predchádzajúceho sčítania. Vyžiadanie údajov od správcov 
bytov a od spoločenstiev vlastníkov bytov. Kontroly budov v teréne. Samotné sčítanie 
vykonávali poverené osoby a manažéri poverených osôb. Zostatok dotácie na túto činnosť 
z roku 2020 bol 15 917,69 eur. V roku 2021 bol poskytnutý doplatok vo výške 1 976 eur. 
Náklady na sčítanie predstavujú odmeny pre poverené osoby a manažérov. Celkové 
čerpanie finančných prostriedkov na sčítanie bytov a domov za rok 2021 predstavuje 17 
893,69 eur. 

 
 
Sčítanie obyvateľov - koordinovanie sčítania obyvateľov na území obce. 

Zabezpečenie priestorov na vytvorenie kontaktných miest. Spolupráca pri nábore a výbere 
mobilných a stacionárnych asistentov. Zabezpečenie prevzatia, odovzdania vybavenia pre 
asistentov (preukazov, tabletov, SIM kariet). Monitorovanie činnosti asistentov a stavu 
sčítania prostredníctvom informačného systému ESO. Náklady na sčítanie predstavujú 
odmeny stacionárnych a mobilných asistentov sčítania, kontaktnej osoby, pomocných 
administratívnych zamestnancov a nákup potrebných technických prostriedkov. 

Výška čerpania finančných prostriedkov závisela od počtu asistencií vykonaných v 
rámci asistovaného sčítania prostredníctvom mobilných asistentov sčítania. Na 
zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo 
výške 38 761,06 eur. Čerpanie bolo 19 189,31 eur. Zostatok vo výške 19 571,75 eur bol 
prevedený na depozitný účet a bude v roku 2022 vrátený Štatistickému úradu podľa 
smerníc. 
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7.5 Mestská polícia Komárno 

Príslušníci mestskej polície vykonávali v roku 2021 pravidelnú hliadkovú činnosť v meste 
a jeho priľahlých častiach a taktiež vykonávali ochranu vyše 40 objektov. Objekty sú 
napojené na pult centrálnej ochrany, pričom počas roka nedošlo k žiadnemu narušeniu 
objektu v súvislosti so spáchaním priestupku, resp. trestného činu 
 
Mestská polícia v Komárne počas roka 2021 spravovala 28 kusov externých kamier na 
verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta. Kamerový systém je nepretržite 
sledovaný zamestnancami chránenej dielne.  
 
Rok 2021 znova priniesol nové výzvy súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19, 
spôsobenou novým typom koronavírusu. V prvom polroku sa Mestská polícia aktívne 
zapájala do organizácie a zastrešovania celoplošných testovaní, v rámci ktorých bolo 
vykonaných vyše 130 000 testov na prítomnosť ochorenia. Mestská polícia bola prítomná 
taktiež aj pri očkovaní občanov, kde pomáhala koordinovať priebeh a udržiavať verejný 
poriadok, nakoľko v niekoľkých prípadoch išlo o veľkokapacitné očkovania, ktorých sa 
zúčastnili tisícky osôb. Tieto činnosti boli pre Mestskú políciu skutočnou výzvou, nakoľko 
vyžadovali veľmi veľa času a taktiež maximálne nasadenie všetkých zamestnancov.  
 
V roku 2021 sa podarilo pokračovať v úspešnej likvidácii nežiaduceho javu „starých vozidiel“, 
tzv. vrakov a  napriek tomu, že sa v skutočnosti jedná o problematiku v odpadovom 
hospodárstve, mestská polícia úspešne manažuje túto problematiku v spolupráci s Odborom 
rozvoja a životného prostredia a Majetkovo-právnym odborom mestského úradu. 
 

7.6 Feferát krízového riadenia a BOZP 

Civilná ochrana – aktualizovala sa  agenda CO, priebežne sa vykonávala údržba 
v piatich odolných úkrytoch civilnej ochrany, ktoré sú v majetku mesta Komárno, ako aj 
údržba a skladovanie materiálu CO.  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka uskutočnené  
periodické prednášky a školenia, vstupné a preventívne periodické lekárske prehliadky.  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka uskutočnené  
periodické prednášky a školenia. Náklady na kurz prvej pomoci pre zamestnancov školských 
zariadení boli vo výške 1 524,- eur. V zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej 
služby bola zabezpečená činnosť PZS, náklady činili 2 700,- eur.  

Pretrvávajúca mimoriadna situácia, vyhlásená dňa 12.3.2021, súvisiaca s ochorením 
COVID – 19, si vyžiadala výdavky vo výške 398 820,93 eur, ktoré boli plne hradené               
refundáciou zo štátneho rozpočtu. 

7.7 Odbor rozvoja a životného prostredia 

Príslušný  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. 

V odpadovom hospodárstve bolo  zaregistrované oproti roku 2020 podstatné zvýšenie 
 množstva vyprodukovaného odpadu. Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu bola 18 
748 ton. Separovaný zber naplnil predpoklad, podiel separovaného odpadu na celkovom 
odpade bol 27,90 %  (5 230 t). 



 

 32 

  

7.8 Oddelenie na úseku kultúry 

Oddelenie v roku 2021 rámci svojej činnosti mohlo zabezpečovať 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) len v obmedzenej forme. Spôsobila to 
pandémia rozšíreného nového koronavírusu Covid-19 a nariadenia Vlády SR a samosprávy 
na obmedzenie šírenia nákazy. 
 

1. Zabezpečilo sa 92 sobášov, 20 privítaní novorodencov a 488 pohrebov 
2. Vybavili sa  administratívne úlohy súvisiace s pridelením finančných dotácií MsZ 

v Komárne pre 86 kultúrnych a pre 47 športových aktivít 
3. Zabezpečili sa  reprezentačné dary pre predstaviteľov mesta podľa potreby 

 
Z dôvodu pandémie Covid-19  nemohli sa  organizovať tradičné Komárňanské dni, deň detí,  
Vínne korzo, adventné slávnosti či Silvestrovská veselica. V obmedzenej forme sa 
uskutočnili Vojenské hostiny v Starej pevnosti a Oslavy folklóru na nádvorí Dôstojníckeho 
pavilónu realizované projektmi z fondov EZÚS Rába-Dunaj-Váh a Interreg SKHU, resp. 
KULTMINOR. V jesenných mesiacoch úspešne prebehlo aj vzdelávacie podujatie pre deti 
MŠ, žiakov ZŠ a SŠ, i pre študentov Univerzity H. Selyeho o gen. Gy. Klapkovi. 

 

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 

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

bez právnej subjektivity: 
- 6 školských klubov detí pri základných školách, 
- 12 materských škôl, 
- 6 školských  jedální, 
- 11 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 – Alapiskola, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Komárom 

2. Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór 

Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom 
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, 

Komárno – Komárom 
6. Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
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7.10.2 Školské kluby detí pri ZŠ 
 

1. Školský klub detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, Eötvösova ul. 
39, Komárno - Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - Komárom 

2. Školský klub detí, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy Jána 
Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 

3. Školský klub detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub Ul. mieru 2, 
Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom 

4. Školský klub detí, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno 

5. Školský klub detí s výchovným jazykom maďarským – Iskolai klub, Ul. práce 24, 
Komárno – Komárom, ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom 

6. Školský klub detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 
Rozmarínová 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, Vodná ul. 29, Komárno - Víz 

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

Komárno – Komáromim Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

11. Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
12. Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno 

 
 

7.10.5 Centrum vo ľného času – Szabadid ő központ, Nám.gen. Klapku č.7, 
Komárno 

7.10.6 Školské jedálne 
1. Školská jedáleň, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 

vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno - 
Komárom 

2. Školská jedáleň, Komenského ul. 3, Komárno, ako súčasť Základnej školy Jána 
Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 

3. Školská jedáleň, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - 
Komárom 
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4. Školská jedáleň, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno 

5. Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom 

6. Školská jedáleň, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno 

 

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 
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, Kapitánova ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 

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

Ul. pohraničná 9, Komárno 
11. Výdajná školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž, ako súčasť MŠ s VJM, 

Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
 
 

7.11Podpora turizmu a medzinárodné vz ťahy 

Pandémia spôsobila ťažkosti a obmedzenia aj na poli podpory a rozvoja turizmu. Návštevy 
pevnosti sa nemohli realizovať: od 1. januára do 18. mája a od 25. novembra do konca roka. 
V letných mesiacoch boli niektoré obmedzenia prerušené a mesto začali navštevovať prví 
turisti. Do pevnosti boli prijatí brigádnici, ktorí zabezpečovali odborné prehliadky. Oddelenie 
v rámci družobných vzťahov taktiež pozastavilo aktivity v tejto sfére, avšak kontakty sa 
udržiavali aj naďalej, ale len poštovou formou. Neprijímali sa žiadne zahraničné delegácie, 
domáce len v obmedzenej forme podľa aktuálnych nariadení Vlády SR. Predstavitelia mesta 
sa zúčastňovali zahraničných ciest len v obmedzenej forme. 
Položka v rozpočte vyčlenená na rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt bola z dôvodu 
šetrenia a obmedzení vynulovaná, čiže žiadať o dotáciu nebolo v roku 2021 možné. 

7.12 Správa pamiatok 

V oblasti pamiatok sa pokračovalo s údržbou a obnovou. V jesenných mesiacoch sa zažalo 
s obnovou Zichyho paláca (južná fasáda 1. poschodia južného krídla) a s obnovou 
východného rizalitu pevnostného traktu Dôstojníckeho pavilónu (pri detskom parku). Počas 
celého roka sa vykonávali údržbárske práce aj v Pevnosti. Vďaka dotácii NSK boli v Starej 
pevnosti nanovo vymurované vetracie a komínové telesá. 
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Oddelenie pracovalo na realizácii projektov z fondov EZÚS Rába-Dunaj-Váh a Interreg 
SKHU. 
Taktiež sa pokračovalo v údržbe a obnove vojnových hrobov v rím.-kat. cintoríne v Komárne 
vďaka príspevku na ich údržbu. 
. 
 

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 č.13/2019, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 7/2017 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom 
a príspevku z fondu krízovej intervencie. V priebehu roka 2021 bolo poskytnutých 15 
jednorazových a mimoriadnych dávok jednotlivcom a dôchodcom a 4 jednorazové dávky pre 
rodiny s deťmi. 
 

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 
2021 boli v mestskom zastupiteľstve podporené 2 žiadosti, obe  podané žiadosti MZ boli 
schválené, výška poskytnutej dotácie bola 1 600 eur.   
 
 

7.13.3 Pochovanie ob čana 
 Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov). 
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v roku 2021 zabezpečil 12 pohrebov na 
základe Dohody o spolupráci č. 52611/1334/OSM/2018. 
 

7.13.4 Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí 
 Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu 
do centra pre deti a rodiny 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 2021 v evidencii umiestnených maloletých detí v detských 
domovoch bol počet 58. 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 2021 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 § 11 bod (1) ods. a) a b). K 
31.12.2021 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 jednorazovým 
príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania 
starostlivosti v centre pre deti a rodiny. Jednorazový príspevok na osamostatnenie  sa 



 

 36 

mladého dospelého predstavuje sumu  30 % zo sumy 15-násobku sumy životného minima 
pre nezaopatrené dieťa. Príspevok v roku 2021 bol uhradený v troch prípadoch. Priebežne 
sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových a sociálnych pomerov v problémových 
rodinách. 
 
 

7.13.5 Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá  
 Vytváranie možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných 
potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 3-ch denných  centrách – Denné 
centrum Komárno, Denné centrum- Nová Stráž, Denné centrum Kava.  
 
 

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. V roku 2019 mesto Komárno rozšírilo kapacitu už existujúceho útulku na 35 
osôb a zriadilo nízkoprahovú službu - nocľaháreň s kapacitou 7 osôb. Využitie kapacity bolo 
v priebehu roka 2021 na 90 %, to je v priemere 28 ubytovaných mesačne. Služby strediska 
osobnej hygieny denne využíva priemerne 15 bezdomovcov. Ľudia žijúci na uliciach mesta 
boli zmapovaní a monitorovaní za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a Mestskej 
polície. V zimnom období je s pomocou tretieho sektora  ľuďom bez domova a v zlej 
sociálnej situácii denne poskytované teplé jedlo. Podľa potreby je poskytované ošatenie, 
obuv a majú zabezpečené poskytovanie sociálneho poradenstva. 

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 2021 o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
234 žiadateľov a 107-mi  žiadatelia o posúdenie odkázanosti na  opatrovateľskú službu, 
ktorým podľa zákona bol vyhotovený a vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na 
žiadanú sociálnu  službu. 
V rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít mesto Komárno uzavrelo zmluvu 
o spolupráci, na základe ktorej vykonávajú terénnu sociálnu prácu dvaja terénni sociálni 
pracovníci a dvaja terénni pracovníci do 31.10.2022. 
 

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 86 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, ktoré je špeciálne upravené  aj na prepravu osôb odkázaných na mechanický resp. 
elektrický vozík – je vybavené 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 
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je mimo Komárna. Ďalšou zmenou je možnosť využitia prepravnej služby aj na iné účely ako 
návšteva zdravotníckeho zariadenia. V roku 2021 o túto sociálnu službu občania mesta 
žiadali v 1309 -ich 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 91 klientov. 
Mesto Komárno je zapojené do projektu Implementačnej agentúry MPSVaR SR „Podpora 
opatrovateľskej služby v Komárne“. V rámci tohto projektu je zamestných  35 opatrovateľov, 
ktorí  denne pomáhajú klientom opatrovateľskej služby. Mesto Komárno uzavrelo zmluvu 
s ÚPSVaR Komárno na čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektu „Pracuj, zmeň 
svoj život – Aktivita č. 2“, pričom v rámci tohto projektu mesto zamestnávalo 2 opatrovateľky 
a 1 administratívnu pracovníčku v oblasti sociálnych služieb. 

 

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 Špeciálne cestné práce 
KOREKT 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 2021 sa 
v komunitnom centre  podľa možnosti z dôvodu pandemickej situácie a za dodržiavania 
pandemických opatrení prostredníctvom terénnej sociálnej pracovníčky a pracovníčky 
komunitného centra realizovali preventívne programy 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.  
 

7.13.10 Útulok 
Mesto Komárno , prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, zabezpečuje základné 
poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku 
mesta na Hradnej ulici s kapacitou pre 35 klientov, ďalej poskytovanie sociálnej služby 
v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov . 
 
 

7.14 Referát sociálneho bývania  

Referát nájomných bytov, Majetkovo – právneho odboru Mestského úradu v Komárne 
v rámci svojej činnosti zabezpečoval nasledovné  agendy: 



 

 38 

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 2021 celkom: 49 377,14 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 2021 bolo pridelených 15 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 správy 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 ÚPSVaR v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného potrebného 
k poskytovaniu príspevku na bývanie. 

V súčasnosti Referát nájomných bytov spolupracuje s 5-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 Územné plánovanie a rozvojové dokumenty  

V roku 2021 boli obstarávané a schválené „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta 
Komárno č.2/2021“. Záväzné stanoviská k investičnej činnosti boli vydávané v zmysle 
platného Územného plánu mesta Komárno v znení schválených  Zmien a doplnkov.  

 7.15.2 Drobná architektúra 
Ako v každom roku, na detských ihriskách boli vykonané opravné a udržiavacie 
práce, a boli priebežne obnovené pieskoviská. V miestach opotrebovaných alebo 
polámaných kusov pribudli nové lavičky a smetné koše, zničené kusy boli 
odstránené. Postupne sa obnovovali kontajnerové stanoviská odpadu 
 
V rámci programu obnova mikroregiónov mesta boli re alizované nasledovné akcie: 

V parku pri Vodárenskej veži boli umiestnené nové mobiliáre, bolo vytvorené 
detské aj športové ihrisko. Uskutočnil sa projekt „Miluj a chráň“ pri detskom parku za 
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účelom rozšírenia enviromentálnych znalostí. Bola obnovená fontána na Palatínovej 
ulici. Ďalej boli realizované obnovy zariadení pri futbalovom ihrisku Nová Stráž, 
futbalového ihriska ZŠ Komenského, futbalového ihriska ZŠ M. Jókaiho, 
multifunkčných ihrísk na Svätojánskej ulici a pri Bauringoch,  skateboardového 
ihriska na brehu Váhu a rekreačného strediska na Alžbetinom ostrove.  
 
V rámci obnovy miestnych komunikácií: 

Pokračovalo sa v programe opráv chodníkov na území mesta, v r.2021  bola 
obnovená spevnená plocha na Košickej ulici pred železničnou stanicou, oblúky pri 
križovatke Záhradnícka – Pohraničná, časť chodníka na Hradnej ulici.  

7.15.3 Verejné obstarávanie 
 

V  roku 2021  bolo vykonaných spolu 228 verejných obstarávaní, z toho: 
 
 83 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. 

 97 verejných obstarávaní bolo vykonaných pomocou Elektronického 
kontraktačného systému. 

 38 verejných obstarávaní bolo zrušených v súlade s § 113 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 6 verejných obstarávaní bolo  vykonaných formou podlimitnej zákazky a 
 4 verejné obstarávania boli vykonané ako nadlimitná zákazka podľa zákona 

o verejnom obstarávaní. 
 

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov, je verejný obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení každého 
kalendárneho štvrťroka hromadne zverejniť : 
 - všetky štvrťročné správy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a tie sú pravidelne 
(štvrťročne) zverejňované v profile verejného obstarávateľa na stránke 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4284 
- v rámci zachovania maximálnej transparentnosti, 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 ...) 
- 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 
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7.16 správa majetku 

Majetkovo-právny odbor 
Príslušný odbor   Mestského úradu v Komárne v rámci svojej práce zabezpečuje:  
prostredníctvom svojho oddelenia evidencie a správy majetku niekoľko hlavných činností: 
 
Hlavné činnosti oddelenia: 

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

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

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

s majetkom mesta. 
 
     Ďalej  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 Údržba priestorov, objektov 

Zabezpečenie udržiavaných exteriérových priestorov a objektov na území mesta.  

Vykonala sa oprava a údržba drobných stavieb, maliarske a natieračské práce, údržba 
zelených plôch, kosenie trávnikov, zalievanie okrasnej zelene. Práce boli čiastočne 
zabezpečované externými firmami.  

7.18 Investi čné akcie zrealizované v roku 2021 

V súlade so schváleným rozpo čtom mesta na rok 2021 boli realizované nasledovné 
investi čné akcie: 
 

- Rekonštrukcia  vnútorných priestorov Dôstojníckeho pavilónu 
- Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo viacerých lokalitách 
- Cykloboxy- prístrešky pre bicykle   
- Rekonštrukcia MŠ Františkánov 
- CULTPLAY-  tématické ihrisko  
- Ihriská na Gazdovskej ul., v Kave, v Ďulovom Dvore, v Novej osade, pri 

Vodárenskej veži, externé pingpongové stoly na Bubnovej a  na IV. Sídlisku.  
- Zberný dvor Harčáš 
- Projekt Wifi pre Teba 
- Pevnosť- obnova vetracích otvorov a komínov 
- Alžbetin ostrov- upokojenie dopravy 
- Parkoviská – Elektrárenská cesta 
- Rekonštrukcia autobusových zastávok Kava 
- Špeciálna škola - rekonštrukcia vykurovania, výplne otvorov 
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Ďalšie investičné akcie boli  vykonané prostredníctvom Comorra servis: 
autobusová stanica - rekonštrukcia, rekonštrukcia strechy krytej plavárne, 
Niektoré investičné akcie boli začaté a budú dokončené v ďalšom roku: 

- Pevnosť- rekonštrukcia strechy 
- Pevnosť- projekt Interreg 
- Prestavby školy na bytový dom v Novej Stráži 
- Zateplenie ZŠ Jókaiho 
- Revitalizácia priestoru pred MsKS 
- Modernizácia verejného osvetlenia I. etapa- Letecké pole 

Pokračovalo sa s projektovou prípravou investícií na ďalšie roky: 
- PD Cyklotrasa na Mederčskej ul.,  
- PD Termálne kúpalisko 
- PD MŠ Lodná 
- PD  a realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie Ul.priateľstva 
a kruhového  objazdu  E.B.Lukáča 
 

 
 

Z hlavných investi čných akcií, ktoré chce mesto realizova ť v r. 2022, vyberáme:  
 
Prestavba školy na bytový dom v Novej Stráži 
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Jókaiho - pokračovanie 
Pevnosť – rekonštrukcia strechy 
PD kruhového objazdu E.B.Lukáča-Priateľstva 
Vypracovanie projektovej dokumentácie  - Budova bývalej polikliniky 
Rekonštrukcia kontanerových stanovíšť 
PD MŠ Lodná 
PD cyklotrasa 
 

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 2021 sme nemali žiadne 
náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu. Vplyv na životné prostredie nie je negatívny. 

 

9 Udalosti osobitného významu po skon čení účtovného 
obdobia 
 
Mesto Komárno nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia s priamym dopadom. Riziká a neistoty sú uvedené v bode 10. 
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10 Významné riziká a neistoty, ktorým je ú čtovná jednotka 
vystavená 
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne a negatívne ovplyvňuje hospodárenie 
mesta už viac ako dva roky. Napriek skúsenostiam a už aj s overenými opatreniami na 
elimináciu týchto skutočností je neustále rizikové odhadovať aké dopady to môže ešte mať 
na hospodárenie. Miestne dane sa zastupiteľstvo rozhodlo nemeniť, taktiež vychádza 
v ústrety daňovníkom v oddialenej splatnosti. Hospodárenie štátu v nadväznosti na 
zvyšujúcu sa infláciu, prakticky nekontrolovateľný vývoj cien energií na burzách, vysoké 
zvyšovanie cien pohonných látok a všetkých druhov potravín nedáva veľký predpoklad na 
dodržanie pozitívne plánovaného vývoja dane z prímov fyzických osôb. V ostatných dňoch 
európsky a aj celosvetový mier ohrozujú vojenské akcie Ruska na úzení Ukrajiny. 
Všeobecná mobilizácia v krajine a vydanie povolávacích rozkazov pre všetkých mužov – 
Ukrajincov, ktorí sú prechodne na území západnej Európy, povolanie všetkých lekárov 
a zdravotnícky personál, ktorí pracujú vo zvyšku Európy - môže mať dôsledok v rýchlom 
odlive pracovnej sily v týchto krajinách, za dôsledok zlyhanie mnohých strategických činností 
- napr. zdravotníctvo, kamiónová doprava, mestká hromadná doprava, nemožnosť 
zabezpečiť dostatok pracovnej sily na pásovú výrobu v automobilovom priemysle.....Z týchto 
zatiaľ teoretických dôvodov môže byť vývoj výšky dane z príjmov fyzických osôb výrazne 
nižší. To by v priamom dôsledku ovplyvnilo príjem dane pre obce. Za takýchto predpokladov 
a tiež za daného faktu, že zatiaľ vláda nechystá žiadne kompenzačné opatrenia na 
elimináciu vyššie uvedených skutočností - môže to znamenať pre obce ohrozenie kvalitného 
a komplexného plnenia zákonných povinností.   
Situácia sa neustále mení, ale zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy a aj 
na jednotlivcov môže byť vážnejší a dlhodobejší. Jednoducho s riešením vojnového stavu 
v tak blízko ležiacej krajine ako je Ukrajina  a jeho dopadu na celkovú svetovú i európsku 
ekonomiku nie sú skúsenosti.  
Uvedené negatívne vplyvy, a môže byť ich ešte viac, budú mať  v roku 2022 s vysokou 
pravdepodobnosťou  za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na 
základe ktorých bol zostavený rozpočet. Ťažko predpokladať aký dopad budú mať tieto 
udalosti aj na samotných obyvateľov, na ich platobnú schopnosť prípadne aj na ich 
zamestnanosť a tým aj solventnosť. Určite bude potrebné citlivo a neustále monitorovať 
vývoj situácie a aj prostredníctvom zmien v rozpočte a prijatými rozpočtovými opatreniami 
maximálne pružne reagovať, aby dopady na mesto boli čo najmenšie. 
Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 
konkrétne kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  
 
 
 
V Komárne dňa 25.02. 2022 
 
Vypracovala: Eva Nagyová, 
v spolupráci s vedúcimi odborov a oddelení. 
 
Schválil: vedúci OEaF 
Ing. Bohumír Kóňa................................. 
 
Schválila: prednostka MsÚ 
PhDr. Ingrid Szabó  ................................. 
 
                                          
                                                                                    ......................................... 
                                                                                         Mgr. Béla Keszegh 
                                                                                             primátor mesta 


