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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže  

Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 18. februára 2015 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Ondrej Gajdáč, PaedDr. Kiss Péntek József, Mgr. Less 

Károly, PaedDr. Farkas Adrianna, PaedDr. Héder Ágnes, Kovács Juraj, PaedDr. 
Zuzana Langschadlová, Jana Mačicová, Mgr. Szabó Csilla 

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: 
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
 
 
Program:   A/ Otvorenie 

B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva  
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 
D/ Rôzne  
E/ Záver 

 
 
 
 
A/ OTVORENIE 
 
 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 10:0:0 
 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-29-49/2015 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdeláva cej činnosti (vyhodnocovacie 
správy) škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta  
 
Komisia odporúča schváliť jednotlivé návrhy na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9:0:0 
 
 
TE-50/2015 
Návrh rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta na roky 2015-17 
 
Komisia odporúča schváliť návrhy na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 10:0:0 
 
 
TE-60/2015 
Návrh na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta na rok 
2015 
 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 10:0:0 



TE-51/2015 
Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č.  /2014,  ktorým sa ur čí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a die ťa 
školského zariadenia na kalendárny rok 2015 
 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 10:0:0 
 
 
 
 
TE-88/2015 
Návrh na delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení 
 
Komisia odporúča materiál prejednať na zasadnutí zastupiteľstva. 
Pomer hlasovania: bez hlasovania 
 
 
 
 
TE-53/2015 
Žiados ť Základnej školy Ul. pohrani čná 9, Komárno o finan čnú spoluú časť na projekte 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie – verziu č.1. 
Pomer hlasovania: 9:0:1 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-54/2015 
Návrh VZN Mesta Komárno, ktorým sa zrušuje Všeobecn e záväzné nariadenie mesta č. 
24/2003 o udelení čestného ob čianstva Mesta Komárno 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9:0:0 
 
 
 
TE-55/2015 
Návrh Zásad pre udelenie čestného ob čianstva Mesta Komárno 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 8:0:1 
 
 
 
TE-56/2015 
Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu mesta na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnos ť 
 
Komisia odporúča schváliť celkový návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2015 po zapracovaní pozmeňujúcich 
návrhov komisie. 
Pomer hlasovania: 9:0:0 



D/ RÔZNE 
 
 
TE-21/2015 
Návrh Programového rozpo čtu mesta Komárno na roky 2015-2017 
 
Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu PaedDr. Héder na úpravu výšky dotácie pre 
spoločnosť COM-Média na rok 2015 zo 100 tis. eur na 150 tis. eur. 
Pomer hlasovania: 4:4:1 
 
Komisia odporúča schváliť pôvodný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 
2015-17. 
Pomer hlasovania: 5:1:3 
 
 
 
 
 
 
TE-52/2015 
Žiados ť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o pomoc p re zabezpečenie priestorov 
 

Návrh Komisie školstva, kultúry a mládeže na uznese nie 
k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno  o zabezpečenie priestorov 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť riaditeľky Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális 
Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom o zabezpečenie priestorov na vyučovací proces 
školy, 

 
 
B/ schva ľuje 
 

zámer riešenia žiadosti Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 
Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom o zabezpečenie priestorov na 
vyučovací proces pre žiakov Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 
Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom, 

 
C/ žiada  
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

vypracovať minimálne tri alternatívne návrhy v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a 
predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že uvedené 
alternatívne návrhy budú obsahovať aj stanovisko dotknutých škôl a školských zariadení. 

 
Komisia odporúča schváliť návrh KŠKaM na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 10:0:0 
 
 
 
 
 
 



Koncepcia školstva – informatívny materiál 
 
Komisia zobrala na vedomie informatívny materiál – Koncepciu rozvoja a financovania školstva 
v Meste Komárno do roku 2014. 
 
 
 
 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupite ľstva v Komárne – informatívny materiál 
 
Komisia zobrala na vedomie informatívny materiál – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Komárne. 
 
 
 
 
 
E/ ZÁVER 
 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 
ukončené. 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 19.02.2015 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


