
TE – 621/2016 
 

MESTO KOMÁRNO 
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
Pre zasadnutie MZ v Komárne 
dňa 11.02.2016 
k bodu rokovania č.: 
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SPRÁVA KOMISIE ŠKOLSTVA, KULTÚRY A MLÁDEŽE 

AZ ISKOLAÜGYI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG 
BESZÁMOLÓJA 

 
 
 
Predkladá - El ıterjeszti: 
Mgr. Szénássy Tímea 
predsedníčka Komisie školstva, kultúry a mládeže 
az Iskolaügyi, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Prejednané - Megtárgyalta: 
v Komisii školstva, kultúry a mládeže  
dňa 25.01.2016 
az Iskolaügyi, kulturális és ifjúsági bizottság 
2016.01.25-én 
 
 
 
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta: 
Mgr. Gabriel Himpán 
zapisovateľ 
 
 
 
Materiál obsahuje - Melléklet: 
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzıkönyve 
 
 
 
 
 



ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže  

Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 25. januára 2016 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, 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: Mgr. Ondrej Gajdáč 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť: Mgr. Velebová Georgína – referentka OŠK 
 
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: 6:0:0 
 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-563/2016 
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa ur čí výška dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, die ťa materskej školy a die ťa školského zariadenia 
na kalendárny rok 2016 – pripomienkovanie  
  
Komisia neodporúčala schváliť zmenu VZN po pripomienkovaní. 
Pomer hlasovania: 6:0:1 
 
 
 
TE-576/2016 
Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o ur čení miesta a času zápisu die ťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných šk olách v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN. 
Pomer hlasovania: 7:0:0 
 
 
 



TE-577/2016 
Návrh rozpo čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
na roky 2016-2018 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 7:0:0 
 
 
 
TE-598-618/2016 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdeláva cej činnosti (vyhodnocovacie 
správy) škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta 
 
Materiál bol stiahnutí z rokovania komisie. Ďalej konštatoval, že materiál bude predložené na 
nasledujúce zasadnutie komisie. 
Pomer hlasovania: bez hlasovania 
 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-619/2016 
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 2016 po zapracovaní pozmeňujúcich 
návrhov komisie. 
Pomer hlasovania: 8:0:1 
 
 
 
 
D/ RÔZNE 
 
 
TE-597/2016 
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v  roku 2015  
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9:0:0 
 
 
 
 
 
Informatívna správa o žiadostiach z kultúrneho fond u Mesta Komárno na rok 2016  
 
Komisia konštatovala, že materiál má iba informatívny charakter. 
Pomer hlasovania: bez hlasovania 
 
 



 
Najlepší pedagóg a najlepší žiak  
 
Komisia odporúča limitovať návrh škôl a školských zariadení v prípade MŠ na 1 pedagóga 
a v prípade ZŠ na 2 pedagógov. 
Pomer hlasovania: 9 – 0 – 0 
 
 
 
 
 
 
 
E/ ZÁVER 
 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 
ukončené. 

 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 26.01.2016 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


