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1632/2022 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

-  Mgr. Patrik Ruman, 
-  MUDr. Szilárd Ipóth. 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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1633/2022 
uznesenie 

k návrhu programu 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. apríla 2022 
v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky 
3. Správa o plnení uznesení 
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
5. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2021 rozpočtovej organizácie ZpS Komárno 
6. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. 2021 
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2021 COM-MÉDIA, spol. s r.o.  
8. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KN SMART SERVIS a.s.  
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021 KOMVaK, a.s. 
10. Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 

rok 2021  
11. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej 

organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022  
12. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej 

organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022 
13. Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho 

strediska Béni Egressy za rok 2021 
14. Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy  
15. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2021 
16. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach  
17. Návrh na zmenu rozpočtu – kapitálové výdavky 
18. Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby administratívnej budovy na nájomný 

bytový dom) 
19. Ucelená oprava miestnych komunikácií – úver 
20. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č. .../2022 o obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Komárno 
21. Návrh na schválenie VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 
2/2021  

22. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
23. Hodnotiaca správa Komunitného plánu sociálnych služieb 2021-2025 za rok 2021 
24. Žiadosti a návrhy na úseku školstva  
25. Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...../2022 o určení spádových materských škôl a 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o 
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno  

26. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 
27. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 12.10.2018 uzavretej medzi Mestom 

Komárno a občianskym združením KFC Komárno 
28. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
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29. Petícia - zmena územného plánu za zachovanie oddychovej zóny „a futbalového 

ihriska " a za vybudovanie parkovej zelene s lavičkami na parcelách č.: 7051/181, 
7051/182, 7051/183, 7051/184, 7051/185, 7051/186, 7051/187, 7051/188, 7051/63, 
7051/1 medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho  

30. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
31. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2021 
32. Žiadosť spoločnosti MEDCom, s. r. o. 
33. Rôzne 
34. Záver 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1634/2022 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1586/2022 
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstvo v Komárne konaného dňa 10. februára 2022 

 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1586/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstvo v Komárne 
konaného dňa 10. februára 2022 nasledovne: 
 
A/ konštatuje, že 

zámer predaja pozemku, novovytvorenej  parcely  registra „C“ č. 5927/31 o výmere 
86 m2, ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Komárno, vytvorenej geometrickým 
plánom č.  44538359-351/2021 zo dňa 14.10.2021 z parcely reg. „C“ č. 5927/1 
o výmere 2133 m2, ostatná plocha,  vedenej  na  LV  č.  6434 v  k. ú. Komárno pre 
Ing. T. J., rod. J., a manž. I. J., rod. B., obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sú vlastníkmi susedných pozemkov, 
rodinného domu a garáže na parc.  registra „C“ č. 5922/1, 5922/2, 5922/3, 5922/4, 
5923/1, 5923/2, bol schválený uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  
Komárne  číslo  1536/2021  zo  dňa  16. decembra 2021 a  zverejnený dňa 03. 
januára 2022 na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

B/ schvaľuje 
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

predaj pozemku,  novovytvorenej  parcely  registra „C“ č. 5927/31 o výmere                 
86 m2, ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Komárno, vytvorenej geometrickým 
plánom č.  44538359-351/2021 zo dňa 14.10.2021 z parcely reg. „C“ č. 5927/1 
o výmere 2133 m2, ostatná plocha,  vedenej  na  LV  č.  6434 v  k. ú. Komárno, 
pre Ing. T. J., rod. J., a manž. I. J., rod. B., obaja trvalým pobytom 945 01 
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sú vlastníkmi 
susedných pozemkov, rodinného domu a garáže na parc.  registra „C“ č. 5922/1, 
5922/2, 5922/3, 5922/4, 5923/1, 5923/2,   

2. kúpnu  cenu  pozemku za 100 % z platnej BDÚ (v danej lokalite je 35,10 
eur/m²), t.j. celkom 3 018,60 eur  za nasledovných podmienok: 
 

- lehota na úhradu kúpnej ceny je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej 
zmluvy,  

- kupujúci berie na vedomie, že ak nepodpíše kúpnu zmluvu do 120 dní odo 
dňa schválenia predaja nehnuteľností mestským zastupiteľstvom, uznesenie 
mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený predaj, stráca účinnosť              
120-tym dňom odo dňa schválenia predaja, ak mestské zastupiteľstvo 
nerozhodne pred uplynutím lehoty inak, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí  kupujúci, 
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C/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 
 

   Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia.“ 
 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1635/2022 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1457/2021 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstvo v Komárne konaného dňa 11. novembra 

2021 
 

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č.1457/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstvo v Komárne 
konaného dňa 11. novembra 2021 nasledovne: 
 
A/    berie na vedomie 
 

že bol predložený projektový zámer „Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia 
opatrovateľskej služby“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových 
a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na 
komunitnej úrovni, 

 
B/     schvaľuje: 
 

− predloženie ŽoNFP s kódom NFP302020BSN7 za účelom realizácie projektu 
„Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“ 
realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC211-2021-78 - Podpora poskytovania 
nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na 
komunitnej úrovni“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
Komárno a platným programom rozvoja mesta Komárno; 

− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 185 000,00 eur, 
− zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Komárno 
  
C/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
            postupovať v zmysle bodu B/tohto uznesenia a zahrnúť  financovanie projektu do    

kapitálových výdavkov na rok 2022 a 2023 podľa času realizácie”. 
 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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1636/2022 
uznesenie 

k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 31.03.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
31.03.2022.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1637/2022 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o kontrole č. 02/2022, predmetom ktorej bola Kontrola dodržiavania 
a uplatňovanie zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov u kontrolovaného 
subjektu MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306 525 a 
kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole 
č.06/ÚHK/2018. 

 
2. Informatívnu správu o kontrole č. 03/2022, predmetom ktorej bola Kontrola nakladania s 

majetkom, majetkovými právami mesta Komárno, kontrola zákonnosti a efektívnosti 
činnosti spoločnosti CALOR, s.r.o., Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43797831. 

 
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 15.04.2022. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1638/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2021 rozpočtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 

    A/   berie na vedomie  
 

vyhodnotenie hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Komárno za rok 2021,správu audítora, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok 
hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2021, 

 
       B/   schvaľuje  

 
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenia pre 

seniorov Komárno za rok 2021 
 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
     seniorov Komárno za rok 2021 nasledovne: 

 
-  rozpočtované príjmy              1 765 803,79 eur 
-  rozpočtované výdavky           1 741 412,53 eur 
-  rozdiel príjmov a výdavkov       +24 391,26 eur   
 

3.  výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov rozpočtovej organizácie     
 Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2021 nasledovne: 
 

-   výnosy                                2 436 193,14  eur 
-   náklady                               2 411 982,36  eur 
-   výsledok hospodárenia        + 24 210,78  eur 

 
 

( zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia) 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1639/2022 
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2021  
spoločnosti CALOR, s r.o., Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok     
2021, účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2021, správu dozornej rady 
spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2021, 
 

B/  schvaľuje 
 

1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2021, 
 

2.  výsledok hospodárenia za rok 2021, stratu vo výške -6 679,44 eur zaúčtovať na 
ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov. 

 
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 
2021, riadna účtovná závierka mikro účtovnej jednotky CALOR, s.r.o. za rok 2021 
tvorí prílohu uznesenia) 

 
   C/     žiada 
            Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

zastupovať Mesto Komárno ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CALOR,  
s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti CALOR, s.r.o. a prerokovať a schváliť 
účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 v súlade s bodom B/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1640/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,  
Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309 za rok 2021: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1) Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2021 
2) Riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2021 
3) Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o. vo výške -4 088,13 eur. 
4) Správu. dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2021 

k hospodáreniu spoločnosti za rok 2021 
 

  B/ schvaľuje    
 

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA,  spol. s.r.o.  Nám. gen. Klapku 
1,  
945 01 Komárno, IČO:36522309 za rok 2021, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

 
2. výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. stratu vo výške -

4 088,13 eur zaúčtovať na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov,  
 

(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti COM-MÉDIA,  spol. s.r.o 
za rok 2021, riadna účtovná závierka účtovnej jednotky COM-MÉDIA,  spol. s.r.o za 
rok 2021 tvorí prílohu uznesenia)  

       
   C/ žiada 
        Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

zastupovať Mesto Komárno ako jediného spoločníka  obchodnej spoločnosti COM-
MÉDIA,  spol. s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti COM-MÉDIA,  spol. 
s.r.o., prerokovať a schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 v súlade s bodom  
B/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1641/2022 
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2021  
spoločnosti KN SMART SERVIS a.s., Nám. gen. Klapku 1, Komárno, IČO: 52 971 660  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti KN SMART SERVIS 
a.s.,. za rok  2020, účtovnú závierku spoločnosti KN SMART SERVIS a.s., za rok 
2021 správu dozornej rady spoločnosti KN SMART SERVIS a.s. za rok 2021 
 

B/  súhlasí 
 

1. s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti KN SMART SERVIS a.s., za rok 2021 a 
výsledkom hospodárenia za rok 2021 vo výške 18 377,00 eur, 

2. s rozdelením výsledku hospodárenia spoločnosti KN SMART SERVIS a.s., za rok 
2021 - zisk vo výške 18 377,03 eur nasledovne: 

 
- doplnenie zákonného rezervného fondu vo výške 1 837,70 eur 10% z čistého 

zisku, účet 421 – Zákonný rezervný fond, 
- úhrada neuhradenej straty vo výške 7 333,04 na účet 429 – Neuhradená strata 

minulých období. 
-   zostatok zisku v sume 9 206,29 eur sa nerozdelí a zaúčtuje sa na účet 428 
     nerozdelený zisk  minulých rokov 
 
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti KN SMART SERVIS 
a.s.,  za rok 2021, riadna účtovná závierka mikro účtovnej jednotky KN SMART 
SERVIS a.s.,  za rok 2021, správa dozornej rady spoločnosti KN SMART SERVIS 
a.s., za rok 2021 tvorí prílohu uznesenia) 

 
 
   C/    žiada 
           Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 

 
zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára obchodnej spoločnosti KN 
SMART SERVIS a.s., na valnom zhromaždení spoločnosti KN SMART SERVIS a.s., 
a prerokovať a schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 v súlade s bodom 
B/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

13 

1642/2022 
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2021  
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,  

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

1. účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,    
    a.s.  za rok 2021 a výsledok hospodárenia za rok 2021 pred zdanením vo výške  
   265 712 EUR, po zdanení vo výške 173 483 eur, 
 
2. výročnú správu spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,  
    a.s. za rok 2021, 
 
3. správu nezávislého audítora z vykonania auditu individuálnej účtovnej závierky a   
    z overenia súladu účtovnej závierky s vypracovanou výročnou správou za rok 2021 
 
4. správu a zápisnicu dozornej rady spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie    

mesta Komárna, a.s. za rok 2021, 
 
5. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie čistého zisku vykázaného  
    v účtovnej závierke spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,  
    a.s. za rok  2021. 

 
B/  schvaľuje 
 

1. účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, 
a.s.za rok 2021 a výsledok hospodárenia za rok 2021 pred zdanením vo výške 
265 712 EUR, po zdanení vo výške 173 483 eur,  
 

2. výročnú správu spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, 
a.s.  za rok 2021, 

 
3. rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie       

mesta Komárna, a.s. za rok 2021 - zisk po zdanení vo výške 173 483 eur 
nasledovne: 

- povinný prídel 10% z čistého zisku do rezervného fondu vo výške 17 348 eur, 
účet 421 – Zákonný rezervný fond, 

- úhrada neuhradenej straty minulých rokov vo výške 156 135 eur, účet 429 – 
Neuhradená strata minulých období 

 
(Riadna účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s. za rok 2021, výročná správa za rok 2021, správa a zápisnica zo 
zasadnutia dozornej rady spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. za rok 2021 a správa nezávislého audítora GemerAudit, spol. s r.o., 
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava o overení správnosti účtovnej závierky a z overenia 
súladu výročnej správy spoločnosti s účtovnou závierkou za rok 2021 tvorí prílohu 
uznesenia) 
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   C/ žiada 
        Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára obchodnej spoločnosti KOMVaK –    
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a prerokovať a schváliť účtovnú 
závierku spoločnosti za rok 2021 v súlade s bodom B/  tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1643/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2021 príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS, Hradná 1 945 01 Komárno,  IČO: 44191758 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

vyhodnotenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 
rok 2021, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok hospodárenia ako rozdiel 
nákladov a výnosov za rok 2021, správu audítora  

 
B/ schvaľuje 

1.  správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti  príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS za rok 2021 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

k 31.12.2021 za hlavnú činnosť nasledovne: 
 

- príjmy:    1 466 999,88 eur 
- výdavky:            1 306 744,57 eur 
 
3.  Výsledky rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

k 31.12.2021 za podnikateľskú činnosť nasledovne: 
- príjmy:    547 785,22 eur 

- výdavky:   576 126,32 eur 

 
4. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov príspevkovej organizácie  

          COMORRA SERVIS  k 31.12.2021 nasledovne: 
 

Hlavná činnosť     Podnikateľská činnosť          Celkom 
 
- výnosy           1 277 223,44 eur           526 694,33 eur          1 803 917,77 eur 
- náklady           1 418 976,20 eur           487 888,78 eur          1 906 864,98 eur 
- výsledok hospodárenia -141752,76  eur            38 805,55 eur            -102 947,21 eur 

  
(riadna účtovná závierka príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS k 31.12.2021, 
tvorí prílohu uznesenia) 

 
C/ žiada  
     Ing. Gábora Kollára, riaditeľa príspevkovej organizácie 
 
    zabezpečiť zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia, stratu vo výške 102 947,21     

    eur, na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1644/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta 
 a  príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      berie na vedomie 
 

dôvodovú správu  k vratke účelového preklenovacieho príspevku na rekonštrukciu 
autobusovej stanice v rámci projektu Interreg SKHU/1601/2.2.1/359Kn-Kn Impro Trans 
 

B/      schvaľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu na rok 2022, povolené prekročenie bežných príjmov, 
povolené prekročenie kapitálových príjmov a povolené prekročenie výdavkových 
finančných operácií nasledovne: 

a) zvýšenie bežných príjmov, položka 292 – vratka,   o sumu 17 405,00 eur 

b) zvýšenie kapitálových príjmov, položka 239 - vratka o sumu 147 946,00 eur 

c) zvýšenie výdavkových finančných operácií, program 1.5., odd. 01., položka 821 – 
splátka preklenovacieho úveru rekonštrukcie autobusovej stanice, „projektu 
Interreg SKHU/1601/2.2.1/359Kn-Kn Impro Trans“, o sumu 165 351,00 eur,  

 
 

2.   zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022, 
nasledovne: 
a) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 453 - zostatok nevyčerpaných 

finančných prostriedkov prijatých v roku 2021, o sumu 147 946,00 eur 
 
b) zvýšenie kapitálových výdavkov, položka 719 014 – vratka, o sumu 147 946 eur 

 
c) zvýšenie kapitálových príjmov, položka 320 – refundácia výdavkov projektu 

Interreg SKHU/1601/2.2.1/359Kn-Kn Impro Trans“, o sumu 17 405,00 eur,  
 

d) zvýšenie kapitálových výdavkov, položka 700 – investície, o sumu 17 405,00 
eur 

 
C/ žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2022, 
 

2. Ing. Gabriela Kollára, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do rozpočtu 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022. 

 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1645/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno  
a príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      berie na vedomie 
 

žiadosť o zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, na vykrytie 
výdavkov spojených s nárokom náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného 
pomeru s bývalou zamestnankyňou Máriou Novosádovou, 

B/      schvaľuje 

1. poskytnutie účelového finančného príspevku pre príspevkovú organizáciu 
COMORRA SERVIS  vo výške 11 000,00 eur 

 
2.  zmenu Programového rozpočtu na rok 2022, presun rozpočtovaných prostriedkov  

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky nasledovne: 

 
a)  zníženie bežných výdavkov, program 8.6.3 položka 632 – dažďová voda,   

o sumu   11 000,00 eur 

b)    zvýšenie bežných výdavkov, program 5.6., odd. 08., položka 640 – finančný 
účelový  príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS, o sumu 
11 000,00 eur,  na vykrytie výdavkov spojených s nárokom náhrady mzdy pri 
neplatnom rozviazaní pracovného pomeru s bývalou zamestnankyňou Máriou 
Novosádovou 

 
2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022, 

nasledovne: 
 
a)  zvýšenie bežných príjmov, položka 300 – z rozpočtu obce, finančný účelový 

príspevok, o sumu 11 000,00 eur 
 

b) zvýšenie bežných výdavkov, položka 600 – výdavky spojené s nárokom 
náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru s bývalou 
zamestnankyňou Máriou Novosádovou, o sumu 11 000,00 eur 
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C/ žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2022, 
 

2. Ing. Gabriela Kollára, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia do rozpočtu 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1646/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2021 príspevkovej organizácie 
Mestské  kultúrne  stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési 

Központ, Hradná 1, 945 01 Komárno,  IČO: 00059994 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

vyhodnotenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho 
strediska Béni Egressyho za rok 2021, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok 
hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2021 a správu nezávislého audítora  

 
B/ schvaľuje 
 

1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti  príspevkovej organizácie Mestské 
kultúrne stredisko Béni Egressyho za rok 2021, 
 

2. rozpočtové hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Béni 
Egressyho za rok 2021 vo výške  26 818,26 eur v členení 

 
- rozpočtové príjmy                                                   498 328,00 eur 
- rozpočtové výdavky                                                471 509,74 eur 
rozdiel príjmov a výdavkov                      26 818,26 eur 

 
3. výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie 

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho za rok 2021, zisk vo výške 1 610,20 eur   
 

výnosy                                     482 113,63 eur 
náklady                 480 503,43 eur 
výsledok hospodárenia                1 610,20 eur 
 

 
(riadna účtovná závierka príspevkovej organizácie k 31.12.2021 tvorí prílohu 
uznesenia). 

 
C/ žiada  
    Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie 
 

zabezpečiť zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia, zisku vo výške 1 610,20 eur, na  
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1647/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

dôvodovú správu  k návrhu na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni 

Egressy - Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1,  945 01 Komárno,   

B/ schvaľuje 

zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2022, povolené prekročenie bežných 
príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 
 

1) zvýšenie bežných príjmov, položka 292 012  – z dobropisov, 
      o sumu  7 342,00 eur,  
 
2) zvýšenie bežných výdavkov, odd. 08. , položka 632 001 – energie,  

 o sumu 7 342,00 eur, 
 

C/ žiada 
 Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do rozpočtu 
príspevkovej organizácie  Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy 
Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1,  945 01 Komárno na rok 2022. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1648/2022 
uznesenie 

návrhu záverečného účtu mesta Komárno za rok 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Komárno za rok 
2021. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1649/2022 
uznesenie 

k  Záverečnému účtu a účtovnej závierke  
 Mesta Komárno za rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/        berie na vedomie 
 

1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu, účtovnej závierke a výročnej 
správe Mesta Komárno za rok 2021, 
 

2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 
2021, 

 
3. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2021 
 

a. rezervný fond                    713 608,27 eur, 
b. investičný fond               1 124 413,85 eur, 
c. fond rozvoja bývania           47 786,39 eur, 

 
4. výsledok hospodárenia Mesta Komárno (akruálny výsledok) 

 
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  

 
5. Individuálnu výročnú správu Mesta Komárno za rok 2021,  

 
 
B/        schvaľuje 
 

1. celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2021 bez výhrad,  
 

Rozpočet 2021 
Schválený 

rozpočet 2021 
Upravený 

rozpočet 2021 

Skutočnosť                              
v eurách 

k 31.12.2021 

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 1 113 298,24 

Kapitálové príjmy 955 587 1 938 626 865 420,00 

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

Výsledok kapitálového 
96 731 -4 517 057 -2 466 841,84 
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hospodárenia 

Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR                                        
§ 16, ods. 6 - účelovo určené     698 101,83 

Výsledok rozpočtového 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 kapitálového rozpočtu 975 039,68 

 
2. schodok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a po úprave podľa § 16, odst.6, 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vo 
výške  2 051 645,43 eur, 

 
3. zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  975 039,68 eur, po vyčíslení 

prebytku finančných operácií,  použiť na: 
a) tvorbu rezervného fondu                                100 000,00 eur  
b) tvorbu investičného fondu                               875 039,68 eur 
c) tvorbu fondu rozvoja bývania                                     0,00 eur 

 
4. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2022 

a) rezervný fond                                                 813 608,27 eur  
b) investičný fond                                            1 999 453,53 eur 
c) fond rozvoja bývania                                        47 786,39 eur 

 
 
C/        potvrdzuje 
 

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

 
D/ žiada 

    Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

            postupovať v zmysle bodu A/, B/, C/ tohto uznesenia 
 
(Individuálna účtovná závierka Mesta Komárno zostavená k 31. decembru 2021 tvorí 
prílohu uznesenia). 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1650/2022 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísaných primátorom mesta 
Komárno v roku 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 1 až 36/2022 podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2022 
za obdobie január až marec 2022. 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1651/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 

dôvodovú správu k financovaniu záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti 
s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie 
Slovenskej republiky“, 
 

B/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov 
nasledovne: 
 

1.   zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 - prevod prostriedkov 
z rezervného fondu mesta, vo výške 20 000,00 eur, 

2.   zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 630 – tovary 
a služby, (ubytovanie, stravovanie, dezinfekcia, hygienické potreby), o sumu 
20 000,00 eur, 

C/        žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1652/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu Programového rozpočtu Mesta 

Komárno na rok 2022, Navýšenie rozpočtu kapitoly programu 9, 

 

B/     schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, povolené prekročenie 
bežných príjmov  a výdavkov nasledovne: 
 

1.  zvýšenie bežných príjmov, položka 212 003 - nájomné za mestské byty, o sumu 
71  500,00 eur, 

 
2. zvýšenie bežných výdavkov, program 9.1 položka 632 001 energie, o sumu  

             71 500,00 eur, 
              
C/     žiada 
  Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2022. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1653/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 
            dôvodovú správu o potrebe riešiť havarijnú situáciu na MK, 
 
B/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov 
nasledovne: 
 
1.    zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454- prevod prostriedkov 

z rezervného fondu mesta, vo výške 52 144,00 eur, 
 
2.    zvýšenie bežných výdavkov, program 4.2., odd. 04, položka 635, riešenie 

havarijného stavu miestnej komunikácie na Ul. slobody a Okružná-  Zlievarenská 
ul.,  o sumu 52 144,00 eur 

 
C/        žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022. 

 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1654/2022 
uznesenie 

k návrhu   Dodatku  č.7   k   Nájomnej   zmluve    zo    dňa  30.6.2016   v znení jej  
Dodatkov č.1 až 6 so  spoločnosťou  KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 

Komárna, a.s. a k zmene rozpočtu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje  

 
1. Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve v znení jej Dodatkov č.1 až 6, uzavretej medzi 

Mestom Komárno, IČO: 00 306 525, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno ako prenajímateľom na strane jednej a spoločnosťou   KOMVaK  - 
Vodárne a kanalizácie mesta  Komárna, a. s., IČO: 36 537 870, so sídlom E. B. 
Lukáča 25, 945 01 Komárno ako nájomcom na strane druhej, ktorý tvorí prílohu 
tohto uznesenia, 

 
2. použitie sumy vo výške 327.000, - eur (slovom: tristodvadsaťsedemtisíc eur) 

pôvodne určenej na investície do vodárenského majetku mesta v roku 2023, na 
nasledovné investície, ktoré sa majú realizovať v roku 2022:  

 
a) rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Vnútorná okružná, 
b) vybudovanie odvedenia dažďových vôd v Novej Stráži na Podzáhradnej ulici, 

  
3.   zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, povolené prekročenie 

bežných príjmov a povolené prekročenie kapitálových výdavkov nasledovne: 
 

a) zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – nájomné KOMVaK a.s., o sumu 
327 000,00 eur, 

b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 717 -
investície do vodárenského majetku, o sumu 327 000,00 eur, 
 

B/ žiada 
    Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 

 
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie Dodatku č.7 k Nájomnej zmluve zo dňa 

30.6.2016 spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s. v 
zmysle bodu A/ 1.  tohto uznesenia, 

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 

2. po ukončení investícií: 
        a)   rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Vnútorná okružná, 

 b)   vybudovanie odvedenia dažďových vôd v Novej Stráži na Podzáhradnej ulici 
     zabezpečiť spracovanie a zaslanie Dodatku k Nájomnej zmluve a Dodatku   
     k Prevádzkovej zmluve spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta   
     Komárna, a, s. k zaradeniu týchto investícií mesta do súboru majetku prenajatého   
     a prevádzkovaného vodárenskou spoločnosťou mesta. 

                                                                          Termín: v texte. 
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3. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/3. tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022. 
 

Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia. 
 
 

4. vykonať všetky úkony potrebné k realizácii investícií uvedených v bode A/2 tohto 
uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1655/2022 
uznesenie 

k návrhu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 
            dôvodovú správu k návrhu vybratých investícií na rok 2022 
 
B/ schvaľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, povolené 
prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových 
výdavkov nasledovne: 

a) zvýšenie príjmových finančných operácií, prevod prostriedkov z rezervného 
fondu mesta, položka 454 001 vo výške 740 612,00 eur, 

b) zvýšenie príjmových finančných operácií, prevod prostriedkov z investičného 
fondu mesta, položka 454 002, vo výške 1 960 243,00 eur, 

c) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, položka 700 – investície, vo 
výške 2 200 855,00 eur,  podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto uznesenia, 

d) zvýšenie kapitálových výdavkov Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, Komárno - Komárom, o sumu 
250 000,00 eur na rekonštrukciu bazéna, obnovu atletickej dráhy, výmenu 
otvorov na budove a modernizácia svietidiel,  

e) zvýšenie kapitálových výdavkov Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom 
o sumu 250 000,00 eur na modernizáciu svietidiel, rekonštrukciu 
elektroinštalácie, ústredného kúrenia a zdravotechniky, 

 
2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Béni 

Egressy - Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1,  945 01 Komárno, 
na rok 2022, povolené prekročenie kapitálových príjmov a povolené prekročenie 
kapitálových výdavkov nasledovne: 

3.  
c) zvýšenie kapitálových príjmov, položka 300 – z rozpočtu obce, účelový 

príspevok, o sumu 10 000,00 eur, 
 

b)  zvýšenie kapitálových výdavkov, položka 700 –  investície na modernizáciu 
budovy MsKS v Komárne – spoluúčasť projektu, o sumu 10 000,00 eur,  

 
C/        žiada 
 1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

a) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022, 

b) dodržať výdavky jednotlivých položiek investičných výdavkov ako záväzné limity 
na rok 2022, 
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2.  Mgr. Judit Károlyi Szikonya, riaditeľku Základnej školy s vyučovacím  
jazykom  maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, Komárno – Komárom 

 
     premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B1 /d) tohto uznesenia do rozpočtu 

rozpočtovej organizácie na rok 2022, 
 

3. Mgr. Katalin MÁTYÁS, riaditeľku Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - 
Komárom 
 

       premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B1 /e)  tohto uznesenia do rozpočtu 
rozpočtovej organizácie na rok 2022, 

 
4. Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie  
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B2/ tohto uznesenia do rozpočtu 
príspevkovej organizácie  Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy 
Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1,  945 01 Komárno na rok 2022. 

 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1656/2022 
uznesenie 

k Návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby administratívnej budovy na nájomný 
bytový dom)  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 

A/  berie na vedomie 

1. Výsledok verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na 
zhotovenie stavby „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 
b.j. v Komárne a súvisiacej technickej vybavenosti, ktoré bolo vyhlásené  vo Vestníku 
verejného obstarávania č.3/2022 dňa 5.1.2022  pod číslom 449-WYP. 

2. Uzavretú Zmluvu o dielo č. 0201/2022 zo dňa 11.2.2022 so zhotoviteľom                  
TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno, IČO: 31429220, 
zverejnenú na webovom sídle mesta dňom 14.02.2022.  

3. Obstarávacie náklady stavby „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový 
dom“ s 16 b.j. v Komárne  a súvisiacej technickej vybavenosti v nasledovnom členení: 

 

Stavebný objekt 

Náklady na 
zhotovenie stavby 

s DPH 

Náklady na 
projektové práce 

s DPH 

Obstarávacie 
náklady celkom 

s DPH 

SO-01 Hlavná stavba 986 011,25 € 29 820,00 € 1 015 831,25 € 

SO-02 Spevnené plochy a 
komunikácie – časť miestna 
komunikácia 

83 895,79 € 780,00 € 84 675,79 € 

SO-02 Spevnené plochy a 
komunikácie – časť odstavná 
plocha 

47 394,47 € 764,00 € 48 158,47 € 

SO-03 NN prípojka 313,74 € 100,00 € 413,74 € 

Nebytový priestor 2 808,75 0,00 € 2 808,75 € 

 
 
B/    schvaľuje  
 

1. Investičný zámer obstaranie „Prestavby administratívnej budovy na Nájomný bytový 
dom“ s 16 b.j. v Komárne, ktorá bude zhotovená v bežnom štandarde v súlade 
s projektovou dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 
945 04 Komárno časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom 
Vikartovským schválenou v stavebnom konaní č. 160/2022-PE-2 zo dňa 16.05.2022 
s právoplatnosťou 17.05.2022 

2. Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení                     
SO-02 Spevnené plochy a komunikácie a SO-03 NN prípojka, ktoré budú zhotovené 
v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 
14/A, 945 04 Komárno časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. 
Ladislavom Vikartovským  schválenou v stavebnom konaní č. 160/2022-PE-2 zo dňa 
16.05.2022 s právoplatnosťou 17.05.2022 
 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

33 

3. Výstavbu „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j.                   
v Komárne na parcele č. 56 v katastrálnom území Komárno LV č. 6434 za cenu                
vo výške 

 
SO-01 Hlavná stavba 
 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  29 820,00 € s DPH 
 - Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j.               986 011,25 € s DPH 
    Spolu                       1 015 831,25 € s DPH 
 
Nebytový priestor         2 808,75 € s DPH 
 

Cena  celkom             1 018 640,00 € s DPH 
4. na základe Zmluvy o dielo č. 0201/2022 zo dňa 11.2.2022 uzavretej so zhotoviteľom 

TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno, IČO: 31429220, 
zverejnenej na webovom sídle mesta dňom 14.02.2022 a v súlade s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 
časť Nová Stráž zodpovedným projektantom Ing. arch. Ladislavom Vikartovským 
a schválenou v stavebnom konaní č. 160/2022-PE-2 zo dňa 16.05.2022 
s právoplatnosťou 17.05.2022 

 
5. Výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti SO-02 Spevnené plochy a komunikácie, 

a SO-03 NN prípojka na parcele č. 55/1 v katastrálnom území Komárno LV č. 6434 
na základe Zmluvy o dielo č. 0201/2022 zo dňa 11.2.2022 uzavretej so zhotoviteľom 
TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno, IČO: 31429220, 
zverejnenej na webovom sídle mesta dňom 14.02.2022 za cenu                                          
vo výške 133 248,00 € s DPH v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 
FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno časť Nová Stráž zodpovedným 
projektantom Ing. arch. Ladislavom Vikartovským a schválenou v stavebnom konaní 
č. 160/2022-PE-2 zo dňa 16.05.2022 s právoplatnosťou 17.05.2022 
 

6. Spôsob financovania výstavbu nájomných bytov: 
a) úverom zo ŠFRB vo výške 65% z obstarávacích nákladov, 
b) dotáciou z MDV SR vo výške 35% z obstarávacích nákladov,  
c) a vlastnými finančnými prostriedkami. 
 
Spôsob financovania výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti: 
a) úverom zo ŠFRB z obstarávacích nákladov, 
b) dotáciou z MDV SR z obstarávacích nákladov,  
c) a vlastnými finančnými prostriedkami, 
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v nasledovnom členení: 

 
Stavebný objekt 

 
Obstarávacie 

náklady 
celkom s 

DPH 

 
Dotácia z MDV 

SR                           

 
Úver zo 
ŠFRB                     

 
Vlastné 
zdroje 

SO-01 Hlavná 
stavba 

1 015 831,25€ 355 540,00 € 660 290,00 € 1,25 € 

SO-02 Spevnené 
plochy  
a komunikácie – 
časť miestna 
komunikácia 

84 675,79 € 13 920,00 € 32 000,00 € 38 755,79 € 

SO-02 Spevnené 
plochy  
a komunikácie – 
časť odstavná 
plocha 

48 158,47 € 6 240,00 € 32 000,00 € 9 918,47 € 

SO-03 NN 
prípojka 

413,74 € 0,00 € 0,00 € 413,74 € 

Nebytový priestor 2 808,75 € 0,00 € 0,00 € 2 808,75 € 

 
7. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov vo výške 

1,25 € s DPH z rozpočtu mesta. 
 

8. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu súvisiacej technickej 
vybavenosti ( SO-02 Spevnené plochy a komunikácie, SO-03 NN prípojka) vo výške 
49 088,00 € s DPH z rozpočtu mesta. 
 

9. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu nebytového priestoru               
vo výške 2 808,75 € s DPH z rozpočtu mesta. 
 

10. Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB bankovou zárukou vystavenou na sumu 
725 000,00 € od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Pobočka 
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 
251 336, zapísaná obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel: Po, vložka číslo 2310/B za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve. 

 
11. Zapracovanie splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta 

počas trvania zmluvného vzťahu zo Štátnym fondom rozvoja bývania. 
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12. Záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta 

a zabezpečenie splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti. 
 

13. Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv 
ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 
 

14. Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej životnosti bytovej 
budovy. 
 

15. Záväzok mesta zriadiť záložné právo na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a 
na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 

16. Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomný bytový dom vrátane pozemkov, 
obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

17. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov výstavbou 
podľa zákona  č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 

18. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov výstavbou 
podľa zákona    č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 
predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

19. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 
výstavbou v zložení SO-02 Spevnené plochy a komunikácie – časť miestna 
komunikácia, SO-02 Spevnené plochy a komunikácie – časť odstavná plocha podľa 
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 

20. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti 
výstavbou v zložení SO-02 Spevnené plochy a komunikácie – časť miestna 
komunikácia, SO-02 Spevnené plochy a komunikácie – časť odstavná plocha podľa 
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 
predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

21. Investičný zámer a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými   
vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti a vyčlení výšku vlastných 
zdrojov z rozpočtu mesta na finančné krytie obstarávacích nákladov na realizáciu 
stavby. 

 
C/   poveruje 

1. primátora mesta Mgr. Bélu Keszegha podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na 
obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti výstavbou, 

 
2. primátora mesta Mgr. Bélu Keszegha podaním žiadosti o poskytnutie podpory na 

obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti výstavbou, 
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D/   berie na vedomie 
 

1. V rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie môže Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky znížiť výšku poskytnutej dotácie oproti sume 
schválenej v 5. bode tohto uznesenia, 

 
2. V rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie podpory môže Štátny fond rozvoja 

bývania znížiť výšku poskytnutej podpory oproti sume schválenej v 5. bode tohto 
uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1657/2022 
uznesenie 

k návrhu na uznesenie k návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB 
(prestavby administratívnej budovy na nájomný bytový dom) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A) berie na vedomie 
 

a)  dôvodovú správu k Návrhu na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby  administratívnej 
budovy na nájomný bytový dom) so zdôvodnením potreby vystavenia záväznej 
zmluvy o úverovom rámci na záruky, 

b) stanovisko HK k prijatiu úveru zo ŠFRB a Zmluve o úverovom rámci na bankové 
záruky v roku 2022.  

B) schvaľuje 
 
1. prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 660 290 eur s DPH na 

financovanie výstavby nájomných bytov v bytovom dome s 16 b.j.- Komárno, podľa 
všeobecných podmienok prijatia úveru ŠFRB,  

2. prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 32 000,00 eur s DPH na 
financovania výstavby súvisiacej technickej vybavenosti (SO-02 Spevnené plochy a 
komunikácie, SO-03 NN prípojka),  

3. prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 32 000,00 eur s DPH na 
financovania výstavby nebytového priestoru,  

4. prijatie úverového rámca na bankové záruky  so základnými podmienkami:  
 

a) výška úverového rámca do 725 000,00 eur, 
b) bez zabezpečenia, 
c) bez povinnosti viesť platobný styk s bankou, 
d) poplatok za prípravu a vystavenie zmluvnej dokumentácie 0,05% zo sumy úverového 

rámca, 
e) poplatok za vystavené záruky vo výške 0,06% za štvrťrok, resp. 0,24% p.a., 
f) s platnosťou vystavených záruk najneskôr do 31.12.2025 alebo do termínu 

kolaudácie a zapísanie záložného práva k bytovému domu v prospech ŠFRB 
od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, 
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, 
 

C)   žiada 
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
postupovať a podpísať všetky potrebné dokumenty k prijatiu úveru zo ŠFRB a zmluvy 
o úverovom rámci na bankové záruky v zmysle bodu B) tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1658/2022 
uznesenie 

k návrhu na schválenie úveru v súvislosti financovaním súvislej  ucelenej opravy 
miestnych komunikácií v správe Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 

1. predpokladané výšky nákladov jednotlivých miestnych komunikácií, 
2. dôvodovú správu o spôsobe financovania  a prijatia úveru na financovanie  

obnovy miestnych komunikácií v meste Komárno,  
3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k prijatiu úveru, 

 
B/ schvaľuje 
 

prijatie úveru od víťaza verejného obstarávania na prefinancovanie zákazky  súvislej 
ucelenej opravy a výstavby miestnych komunikácií v správe Mesta Komárno  do 
výšky 5 000 000,00 eur, rovnomerným splácaním po dobu 10 rokov s predpokladom, 
že úroky budú zahrnuté ako súčasť nákladov zákazky, 
 

C/ žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha , primátora mesta Komárno 

 
pripraviť všetky podklady v súlade so schváleným uznesením  k ucelenej oprave a 
výstavbe miestnych komunikácií  a zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1659/2022 
uznesenie 

k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

Zoznam  žiadateľov o prenájom mestského bytu  na rok 2022 aktualizovaný ku dňu 
28. februára 2022. Zoznam tvorí prílohu uznesenia,  

 
B/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť zverejnenie Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2022 
aktualizovaný ku dňu 28. februára 2022 na úradných tabuliach mesta a webovej 
stránke mesta. 

 
Termín: 10 dní od schválenia uznesenia. 

 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1660/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul.  8/20 v Komárne pre J. 
B., trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že zmluva o nájme bytu na adrese 
Gazdovská ul. 8/20 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022 v  súlade § 
8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo 
vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej 
zábezpeky, 

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

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1661/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul. 8/21 v Komárne pre A. 
V., a  A. V., trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že sa s menovanými ukončí nájom 
1 izbového bytu na adrese Palatínova ul. 44/6 v Komárne s písomnou dohodou podľa § 
710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Gazdovská ul. 
8/21 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022  v  súlade § 8 ods. 3 
Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1662/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul.  10/10 v Komárne pre 
A. H. rod. V., trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že sa s menovanou ukončí 
nájom 1 izbového bytu na adrese Palatínova ul. 44/1 v Komárne s písomnou dohodou 
podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese 
Gazdovská ul. 10/10 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022 v  súlade 
§ 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo 
vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej 
zábezpeky, 

  
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1663/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul.  10/13 v Komárne pre 
G. S.rod. B., trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že sa s menovanou ukončí nájom 
2 izbového bytu na adrese Palatínova ul. 44/8 v Komárne s písomnou dohodou podľa § 
710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Gazdovská ul. 
10/13 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022 v  súlade § 8 ods. 3 
Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

  
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1664/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul.  4/27 v Komárne pre 
M. Š.rod. Š., trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že sa s menovanou ukončí nájom 
2 izbového bytu na adrese Palatínova ul. 44/5 v Komárne s písomnou dohodou podľa § 
710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Gazdovská ul. 
4/27 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022 v  súlade § 8 ods. 3 
Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1665/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese  Gazdovská ul. 4/29 v Komárne pre 
Ing. P. P., a Ing. O. P., obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno  s  tým,  že sa 
s menovanými ukončí nájom 3 izbového bytu na adrese Palatínova ul. 44/9 v Komárne 
s písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu 
na adrese Gazdovská ul. 4/29 v Komárne bude uzatvorená s účinnosťou od 01.05.2022 
v  súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme 
bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia 
finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1666/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese Ul.  Gazdovská  8/18 v Komárne pre  
O. R. trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým,  že sa s menovaným ukončí nájom 1 
izbového bytu na adrese Ul. roľníckej školy 49/8 v Komárne s písomnou dohodou podľa 
§ 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Gazdovská ul.  
8/18 v Komárne bude uzatvorená v  súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu 
určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1667/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliťvýnimku a  prideliť 1- izbový byt na  adrese Ul.  Gazdovská  10/2 v Komárne pre  
T. Z., trvalým pobytom 49/28,945 01 Komárno s tým,  že sa s menovaným ukončí nájom 
1 izbového bytu na adrese Ul. roľníckej školy 49/28 v Komárne s písomnou dohodou 
podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese 
Gazdovská ul.  10/2 v Komárne bude uzatvorená v  súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1668/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliťvýnimku a  prideliť 2- izbový byt na  adrese Ul. priateľstva 21/6 v Komárne pre K. 
D., trvalým pobytom 945 01 Komárno a S. D, trvalým pobytom Nové Zámky, s tým,  že 
sa s menovanými ukončí nájom na adrese Svätoondrejská č. 12 v Komárne s písomnou 
dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese 
Ul. priateľstva 21/6 v Komárne bude uzatvorená v  súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1669/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na  adrese Ul. gen. Klapku 6/32  v Komárne pre V.  N., 
trvalým pobytom 945 01 Komárnozo schváleného Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu na rok 2022, s tým, že zmluva o nájme  bytu  bude  uzatvorená  v  
súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme 
bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, s povinnosťou zaplatenia 
finančnej zábezpeky v zmysle § 8 ods. 4, písm. a) Zásad Mesta o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ 
        tohto uznesenia. 
 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1670/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

prideliť  1-izbový byt na  adrese Ul. gen. Klapku 14/29  v Komárne pre  I. K., 
trvalým pobytom 945 01 Komárno zo schváleného Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu na rok 2022, s tým, že zmluva o nájme  bytu  bude  uzatvorená  v  
súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme 
bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, s povinnosťou zaplatenia 
finančnej zábezpeky v zmysle § 8 ods. 4, písm. a) Zásad Mesta o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno, 

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

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

51 

1671/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

udeliť výnimkuz podmienky stanovenej v § 6  bod 3 Zásad o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno a prideliť  1-izbový byt na  
adrese Veľký Harčáš 61/16  v Komárne pre M. L.,  trvalým pobytom 945 01 Komárno zo 
schváleného Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2022, Veľký 
Harčáš 61/28, s tým, že zmluva o nájme  bytu  bude  uzatvorená  v  súlade § 8 ods. 3 
Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, s povinnosťou zaplatenia finančnej zábezpeky 
v zmysle § 8 ods. 4, písm. a) Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
       zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/tohto    

uznesenia. 
 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1672/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

prideliť  1-izbový byt na  adrese Ul. roľníckej školy 49/41  v Komárne pre P.  R., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno a G. R., trvalým pobytom 945 01  Komárno zo schváleného 
Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2022 s tým, že zmluva o nájme  
bytu  bude  uzatvorená  v  súlade § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, 
s povinnosťou zaplatenia finančnej zábezpeky v zmysle § 8 ods. 4, písm. a) Zásad 
Mesta o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno, 

 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
       zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/tohto 

uznesenia. 
 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  
 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1673/2022 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na  adrese Ul. roľníckej školy49/6 v Komárne pre Z. B. rod. D.,  
trvalým pobytom 945 01 Komárnov súlade s § 7 ods. 1 písm. b) Zásad Mesta 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno, s tým,  že sa s menovanou ukončí nájom 1 izbového bytu na adrese Ul. 
roľníckej školy 51/59 v Komárne s písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Ul. roľníckej školy 49/6 v Komárne bude 
uzatvorená v súlade s § 8 ods. 3 Zásad Mesta o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú  1 rok, bez povinnosti 
zaplatenia finančnej zábezpeky, 

 
 
B /  žiada 
       Mgr. BéluKeszegha, primátora mesta Komárno 
 

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A / tohto  
     uznesenia, 
 
2.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A /  
     tohto uznesenia. 

 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.  

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

54 

1674/2022 
uznesenie 

k Hodnotiacej správe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno na roky 
2021- 2025 za rok 2021  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Hodnotiacu správu  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno na roky  2021-
2025 za rok 2021 (správa tvorí prílohu uznesenia). 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1675/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom za rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

– Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 2.394.127 eur 
výdavky celkom : 2.393.401 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu 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 za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 156.055 eur 
výdavky celkom : 156.055 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Eötvösova ul. 39, Komárno, ako 

súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 
39, Komárno - Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 444.956 eur 
výdavky celkom : 433.698 eur 

 
záväzky vo výške  : 8.724,05 eur 
pohľadávky vo výške :        0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1676/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno za rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, 

Komenského ul. 3, Komárno za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 1.329.375 eur 
výdavky celkom : 1.298.162 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí, Komenského ul. 3, Komárno, 
ako súčasť Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno za 
rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 129.058 eur 
výdavky celkom : 123.038 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Komenského ul. 3, Komárno, ako 

súčasť Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno za rok 
2021 nasledovne 
príjmy celkom : 312.990 eur 
výdavky celkom : 306.795 eur 

 
záväzky vo výške  : 1.017,23 eur 
pohľadávky vo výške :        0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1677/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom za rok 

2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

– Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 1.146.311 eur 
výdavky celkom : 1.146.275 eur 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu 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 za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 144.419 eur 
výdavky celkom : 143.879 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Ul. mieru 2, Komárno, ako súčasť 

Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, 
Ul. mieru 2, Komárno - Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 189.371 eur 
výdavky celkom : 188.074 eur 

 
záväzky vo výške  : 1.219,64 eur 
pohľadávky vo výške :         0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 

 

 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1678/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za 
rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 

2021 nasledovne 
príjmy celkom : 818.207 eur 
výdavky celkom : 817.829 eur 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí, Ul. pohraničná 9, Komárno, 
ako súčasť Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 128.071 eur 
výdavky celkom : 128.071 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno, ako 

súčasť Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 173.329 eur 
výdavky celkom : 171.930 eur 

 
záväzky vo výške  : 5.375,89 eur 
pohľadávky vo výške :         0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 

 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1679/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  
maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, Komárno – Komárom za rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  

maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, Komárno – Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 1.358.429 eur 
výdavky celkom : 1.358.429 eur 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu 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 
za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 167.279 eur 
výdavky celkom : 163.850 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako 

súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, 
Komárno - Komárom za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 196.701 eur 
výdavky celkom : 194.701 eur 

 
záväzky vo výške  : 5.230,92 eur 
pohľadávky vo výške :         0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1680/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za 
rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za 

rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 876.166 eur 
výdavky celkom : 876.166 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, 
ako súčasť Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 103.429 eur 
výdavky celkom : 103.427 eur 

 
3. výsledok rozpočtového hospodárenia Školskej jedálne, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako 

súčasť Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2021 nasledovne 
príjmy celkom : 295.895 eur 
výdavky celkom : 251.349 eur 

 
záväzky vo výške  : 2.487,85 eur 
pohľadávky vo výške :         0,00 eur 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1681/2022 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno za rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, 
Letná ul. 12, Komárno za rok 2021 nasledovne 

príjmy celkom : 987.961 eur 
výdavky celkom : 987.925 eur 
 
záväzky vo výške : 0,00 eur 
pohľadávky vo výške :  0,00 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je vyrovnaný. 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1682/2022 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 na prenesené kompetencie, 
zníženie o sumu 220.467 eur na základe normatívne určeného objemu finančných 
prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2022 vrátane garantovaného minima, rozpísané 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 10.02.2022, 

 
B/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022, zníženie Programu 6.2.2. – 
Prenesená kompetencia – rezerva o finančné prostriedky v celkovej výške 50.000 eur (zo 
150.000,- eur na 100.000 eur), 

 
C/ schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 
2022 zníženie o normatívne finančné prostriedky v celkovej výške 170.467 eur na 
prenesenú kompetenciu nasledovne: 

 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 

39, Komárno – Komárom 
- zníženie vo výške 93.997 eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2022 vo výške 1.054.754 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 933.985 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 78.500 eur), 

 
- Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 

- zníženie vo výške 23.651 eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2022 vo výške 956.420 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 846.910 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 71.182 eur), 

 
- Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór 

Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom 
- zníženie vo výške 42.456 eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2022 vo výške 907.690 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 803.759 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 67.555 eur), 

 
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno  

- zníženie vo výške 27.025 eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2022 vo výške 631.231 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 558.955 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 46.979 eur), 
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- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, 

Komárno – Komárom 
- zvýšenie vo výške 13.393 eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2022 vo výške 1.155.374 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 1.023.083 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 85.989 eur), 
 
 

- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
- zvýšenie vo výške 3.269 eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2022 vo výške 674.064 eur, z toho osobné náklady vo 
výške 596.884 eur a minimálne náklady na energie  z celkových 
prevádzkových nákladov vo výške 50.167 eur), 

 
D/  žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno a 
ukladá  
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 

 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/, B/ a C/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2022, 
 

2. postupovať v zmysle bodu A/, B/, C/ a D/1 tohto uznesenia. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia. 
 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
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1683/2022 
uznesenie 

k návrhu na udelenie Ceny Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2022 
pre 

 
JUDr. Juraja Horvátha – in memoriam a Éva Korpás 

 
B/  žiada  
      Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  

                                                                                             
Termín: do 26.04.2022 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

65 

1684/2022 
uznesenie 

  k návrhu na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
udelenie čestného občianstva Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu Mesta Komárno 
v roku 2022 pre 

 
Rudolfa Čerňanského 

 
B/   žiada  
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 

pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  
 

Termín:  do 26.04.2022 
 
 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 



UZNESENIA Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. APRÍLA 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

           Uznesenia podpísané primátorom dňa  22. apríla 2022 

 

66 

1685/2022 
uznesenie 

k prerušeniu 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ prerušuje 
 

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 20:21 hod., 
 
B/ určuje 
 

termín pokračovania 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 28. 
apríl 2022 so začiatkom o 13:00 hod. 

 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 
 
 


