
MESTO KOMÁRNO 
KOMÁROM VÁROS äNKORMÁNYZATA 

Dôvodová správa - lndoklás: 

TE- 1377/2022 

1215/889/OŠSVKaŠ/2022 - ZO Rodičov telesne postihnutých detí č. 75, so sídlom 945 
01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, žiada finančnú dotáciu z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rehabilitačno 
rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach v hoteli PAX od 18.07.2022 do 
23.07.2022 pre 23 členov svojho zväzu. Každý účastník pobytu bude vyšetrený pri príchode 
a podľa jeho diagnóz mu budú pridelené procedúry. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely je 800,- Eur. Rehabilitačno rekondičný 
kúpeľný pobyt má prispieť pre telesne postihnutých občanov o zlepšenie zdravotného stavu 
a o lepšiu integráciu medzi zdravých občanov do spoločnosti. 

Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 6/2017 http://komarno.sk/content/file/vzn/2017/2017-6.pdf 
o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely. 

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai: 

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,- Eur v súlade §5a 
bod a) VZN 6/2017. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa: 24.01.2022 
Hlasovanie: 6-0-0 
Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 02.02.2022 
Hlasovanie: 5-0-0-0 

Pozmeňujúci návrh rady/ A tanács módosító javaslata 

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata 
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MESTO KOMÁRNO 
KOMÁROM VÁROS ÔNKORMÁNYZATA 

Návrh uznesenia - Határozati javaslat: 

Mestsky úrad - Návrh Msú 

Odporúča schváliť návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie 

TE- 1377/2022 

na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schvaľuje 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, 
IČO: 37858483 na rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach 
vo výške 800,- Eur. 

8/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú dotáciu 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre 
organizáciu : ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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MESTO KOMARNO 
Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komamo 

Vy p i s
UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKEHO ZASTUPITE�STVA V KOMARNE 

KONANEHO DNA 10. FEBRUARA 2022 

V Komarne dna 16. februara 2022 

1578/2022 

uznesenie 
k ziadosti o poskytnutie financnej dotacie z t'.iceloveho fondu z rozpoctu 

Mesta Komarno na socialne a zdravotne t'.icely 

Mestske zastupitel'stvo v Komarne 

A/ schvaruje 

financnu dotaciu z uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarno na socialne a 
zdravotne ucely podl'a VZN Mesta Komarno c. 6/2017 o priznanf dotacie z 
uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarno na socialne a zdravotne ucely pre: 

ZO rodicov telesne postihnutych detf, so sidlom 945 01 Komarno, Zahradnfcka ul. 
16/8, ICO: 37858483 na rehabilitacno rekondicny kupel'ny pobyt v Trencianskych 
Tepliciach vo vyske 800,- eur, 

8/ ziada 
Mgr. Belu Keszegha, primatora mesta Komarno 

zabezpecit' spracovanie a zaslanie navrhu zmluvy o poskytnutf financnej dotacie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a nasledne poukazat' schvalenu financnu 
dotaciu z uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarna na socialne a 
zdravotne ucely pre organizaciu: ZO rodicov telesne postihnutych detf, so sfdlom 
945 01 Komarno, Zahradnfcka ul. 16/8, ICO: 37858483. 

Termfn: 30 dni od schvalenia uznesenia. 

Za spravnost' vyhotovenia: Kristina Vargova 

Mgr. Bela K�zegh, v.r. 
prim.atfu" /nesta 

/ /
/ ., 

JUDr. Tamas Varga 
zastupca primatora 



MESTO KOMÁRNO 

KOMÁROM VÁROS ÔNKORMÁNVZATA 

Dôvodová správa - lndoklás: 

TE- 1378/2022· > 

1216/890/OŠSVKaŠ/2022 - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 
Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, žiada finančnú dotáciu z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rehabilitačno 
rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach v hoteli PAX od 17.07.2022 do 
23.07.2022 pre 26 členov svojho zväzu. Každý účastník pobytu bude vyšetrený pri príchode 
a podľa jeho diagnóz mu budú pridelené procedúry. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely je 800,- Eur. Rehabilitačno rekondičný 
kúpeľný pobyt má prispieť pre telesne postihnutých občanov o zlepšenie zdravotného stavu 
a o lepšiu integráciu medzi zdravých občanov do spoločnosti. 

Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 6/2017 http://komarno.sk/content/file/vzn/2017/2017-6.pdf 
o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely . 

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai: 

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,- Eur v súlade §5a 
bod a) VZN 6/2017. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa: 24.01.2022 
Hlasovanie: 6-0-0 
Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 02.02.2022 
Hlasovanie: 5-0-0-0 

Pozmeňujúci návrh rady/ A tanács módosító javaslata 

'------~~] 
Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata 
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MESTO KOMÁRNO 

KOMÁROM VÁROS äNKORMÁNVZATA 

Návrh uznesenia - Határozati javaslat: 

Mestsky úrad - Návrh Msú 

Odporúča schváliť návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie 

TE- 1378/2022 

na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

Al schvaľuje 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 
16/8, IČO: 37858467 na rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych 
Tepliciach vo výške 800,- Eur. 

B/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú dotáciu 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre 
organizáciu. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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MESTO KOMARNO 
Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno 

Vy pis 
UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKEHO ZASTUPITEl.!STVA V KOMARNE

KONANEHO DNA 10. FEBRUARA 2022 

V Komarne dna 16. februara 2022 

1579/2022 

uznesenie 
k ziadosti o poskytnutie financnej dotacie z uceloveho fondu z rozpoctu 

Mesta Komarno na socialne a zdravotne ucely 

Mestske zastupitel'stvo v Komarne 

A/ schvaruje 

financnu dotaciu z uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarno na socialne a 
zdravotne ucely podl'a VZN Mesta Komarno c. 6/2017 o priznani dotacie z 
uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarno na socialne a zdravotne ucely pre: 

ZO Slovensky zvaz telesne postihnutych, so sidlom 945 01 Komarno, Zahradnicka 
ul. 16/8, ICO: 37858467 na rehabilitacno rekondicny kupel'ny pobyt 
v Trencianskych Tepliciach vo vyske 800,- eur, 

8/ ziada 
Mgr. Belu Keszegha, primatora mesta Komarno 

zabezpecit' spracovanie a zaslanie navrhu zmluvy o poskytnuti financnej dotacie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a nasledne poukazat' schvalenu financnu 
dotaciu z uceloveho fondu z rozpoctu Mesta Komarna na socialne a 
zdravotne ucely pre organizaciu ZO Slovensky zvaz telesne postihnutych, so 
sidlom 945 01 Komarno, Zahradnicka ul. 16/8, ICO: 37858467. 

Termin: 30 dni od schvalenia uznesenia . 
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Za spravnost' vyhotovenia: Kristina Vargova 

.. / .... l 
Mgr. Beh,,.,Keszegh, v.r . 

. /, / 
prn;nator rl)esta 

I : 

JUDr. amas Varga 

zastupca primatora 


