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Vec

Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
09.11.2017

Dňa  09.11.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v týchto otázkach:

1. Oslovili  ma niektorí  obyvatelia  Novej  Stráže,  ktorí  by chceli  vedieť,  že začali  tam 
frézovaním asfaltu, ale už vyše mesiaca sa tam nič nerobí. Premávajú sa tam v blate 
a medzi hrboľmi. Pýtali sa, ako je uzatvorená zmluva a či obsahuje aj sankcie, lebo 
nie je normálne, aby zhotovitelia meškali s ukončením prác už viac mesiacov. 

2. Vyhľadali ma účtovníci základných škôl  ohľadom prechodu na nový systém. Aj ja to 
vidím tak, že prechod na nový informačný systém nebol práve najšťastnejší, spôsobil 
omnoho  viacej  negatív  ako  pozitívov.  Smerom  ku  školám  by  som  tento  účtovný 
program,  alebo  iné  systémy,  chcel  vyriešiť  takým  spôsobom,  aby  školy  dostali 
finančnú výpomoc, keby som mohol poprosiť. 

3. Pán primátor,  prečo ekonomický  odbor  úradu je  taký bezcitný,  že poplatky,  ktoré 
hradia rodičia v materských školách chcel presunúť na zvýšenie miezd učiteľov. Ten 
poplatok slúži na to, aby sa z toho škôlka zveľaďovala, vymaľovala, atď. V úvode si to 
Béla Keszegh oprávnene vyprosil, preto by som ťa pán primátor chcel požiadať o to, 
aby  ste  sa  s tým  na  porade  vedenia  zaoberali,  aby  finančný  odbor  svojvoľne 
nepredkladal taký návrh, ktorý je ponižujúci.

Odpoveď na Vašu interpeláciu:

1. Frézovaný  asfalt  sa  využije  pri  výstavbe  nového  mosta.  Je  pravda,  že 
týmto obyvateľom spôsobili určité nepríjemnosti, ešte týždeň alebo dva musia chodiť 
po frézovanej vozovke, ale naskytla sa príležitosť tento asfalt využiť,  a tým mestu 
ušetriť určité financie. Tento materiál využili pri výstavbe príjazdovej cesty k novému 
mostu  a musel  byť  privezený  na  presný  termín.  Teda problém nie  je  s  časovým 
harmonogramom,  ale  s  tým,  že  sa naskytla  možnosť  materiál  využiť  a tým niečo 
ušetriť.

2. Minulý  týždeň sme na piatok zavolali  účtovníkov školských zariadení  a organizácií 
a vysvetlili sme im, že mesto im zabezpečilo účtovný a informačný systém, teda nie 
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len  účtovný,  ale  kompletný  informačný  systém,  ktorý  pozostáva  zo  14  modulov 
a môžu  sa  naň  pripojiť.  Budú  aj  vyškolení.  Samotné  obstaranie  informačného 
systému obsahuje aj konverziu údajov. Teda nie je potrebné, aby Novitech stiahol zo 
systému  škôl  obrovské  množstvo  údajov,  ktoré  treba  prekonvertovať  do  nového 
systému.  Toto  všetko  je  zabezpečené  a od  01.  januára  2018  a  naše  rozpočtové 
organizácie môžu v tomto systéme fungovať. 

3. Rodičia  prispievajú  na  prevádzku  školského  zariadenia.   Zákon  hovorí,  že  do 
prevádzky patria  energia, mzdy, aj režijné náklady. To znamená, že pokiaľ mesto 
platí z vlastných prostriedkov celú prevádzku, tak aj toto patrí medzi tú prevádzku. 
Materské  školy  majú  zaplatené  energie,  mzdy,  všetko.  Samozrejme  maximálne 
akceptujeme snahu materských škôl a týchto školských zariadení,  aby si  ešte ako 
neinvestičné  prostriedky,  mohli  kúpiť,  prikúpiť  niečo  na  svoju  prevádzku,  na 
zlepšenie. Teraz sme mali vlastne ten problém, že za posledné týždne prišlo tak veľa 
žiadostí zo škôl, že už jednoducho neboli zdroje, voľné zdroje na vykrytie potrieb škôl. 
Preto sme sa rozhodli v návrhu dávať aj z tejto čiastky. To znamená, že je to legálne, 
je to v poriadku, je to netypické, nerobili sme to, ale sú to zdroje, ktoré sú určené na 
prevádzku týchto školských zariadení.

S pozdravom                                                                     
                                      

Ing. László Stubendek
                   primátor mesta 
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