
Návrh programu na zasadnutie 
Komisie školstva a kultúry pri MZ v Komárne 

 
Termín:  16. októbra 2019 o 1400 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Komárno 
 
Návrh programu: 
 
A. Žiadosti a návrhy na úseku školstva 

 
1. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 
 (materiál TE – 440 / 2019) 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Komárno na rok 2019 – normatívna dotácia 
(materiál TE – 441 / 2019) 

 
3. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2019 po prepočítaní údajov 

o počte žiakov k 15.9.2019 
(materiál TE – 442 / 2019) 

 
4. Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – refundácia finančných 
prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi 
(materiál TE – 443 / 2019) 

 
5. Návrh VZN č. .........../2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách 

a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej  umeleckej škole a 
o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
(materiál TE – 434 / 2019) 

 
6. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 
(materiál TE – 433 / 2019) 

 
7. Návrh zámeru komplexnej prestavby MŠ Lodná 

(materiál TE – 444 / 2019) 
 
8. Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ pohraničnej na rok 2019 – prestavba budovy pre 

potreby MŠ Lodnej 
(materiál TE – 456 / 2019) 

 
B. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 

 
1. Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 

podporu talentov 
 (materiál TE – 446 / 2019) 
 

C. Rôzne 
 
1. Informatívna správa k návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 

– 2022 
(materiál TE – 395 / 2019) 
 

2. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 
 (materiál TE – 445 / 2019) 

 


