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Zápisnica č. 2087/2018 zo zasadnutia Finančnej komisie dňa 07.11.2018, malá zasadačka budova 
radnice 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny zo dňa 07.11.2018 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. TE_2017_2018_Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska  

3. TE_2068_2018_Žiadosť o dotáciu ZpS Havarijný stav 

4. Požiadavky školstva 

4.1 TE-2038 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno na rok 2018 - normatívna dotácia 
4.2 TE-2082 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 - 
informatívna správa (za obdobie september-október 2018) 

5. Majetko-právne záležitosti 

6. TE-2075/2018 - Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu "Wifi pre teba", dodanie 

bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta 

7. TE-2024/2018 - Návrh na prijatie autokredit úveru 

8.  Sociálne záležitosti- Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

9. Rôzne 

Otvorenie: 
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda finančnej  komisie Ing. Béla Szabó privítaním 
prítomných členov finančnej komisie. Zasadnutia finančnej komisie sa zúčastnila nadpolovičná 
väčšina členov finančnej komisie. Predseda finančnej komisie navrhol zmenu v poradí bodov 
programu zasadnutia tak, že body programu 6.,7.,8. pôjdu pred bod 5. – Majetko-právne záležitosti a  
dal hlasovať za návrh programu zasadnutia finančnej komisie dňa 07.11.2018. 
Hlasovanie za návrh programu zasadnutie finančnej komisie:  6-0-1  
 
1. TE – 2017/2018 Návrh na úpravu rozpočtu Mestské kultúrne stredisko Komárno 

Materiál predložila Ing. Marta Szoboszlaiová, ekonómka Mestského kultúrneho strediska v 

Komárne. 

Úprava rozpočtu sa týka príjmu  účelových finančných prostriedkov - transfery a granty, na bežné 

a kapitálové výdavky Mestského kultúrneho strediska, úprava zvýšením príjmov z dobropisov za 

energie a vyúčtovania zdravotného poistenia, ktoré majú byť určené na úhradu výdavkov za 

energie. 

JUDr. Éva Hortai – dôvodovú správu doplniť o prehľad zmien v rozpočte, či majú tieto zmeny 

vplyv na schválený rozpočet mesta alebo ide len o vnútornú úpravu rozpočtu v rámci organizácie. 

Hlasovanie komisie v súlade s požiadavkou na doplnenie dôvodovej správy: 7-0-0  

2. TE – 2068/2018 Žiadosť o dotáciu Zariadenie pre seniorov Komárno – Havarijný stav 

Materiál predkladala Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Komárne, 

ktorá odovzdala slovo ekonómke organizácie  Ing. Denise Várhelyiovej. 

 Ing. Denisa Várhelyiovej krátko opísala vzniknutú havarijnú situáciu kanalizačného potrubia 

v kuchyni. Zabezpečenie ďalšieho fungovania prevádzky kuchyne a riešenie havarijnej situácie 

zabezpečovali z vlastných zdrojov. Zabezpečenie dočasného stravovania takmer pre 150 klientov 

od iného subjektu by bolo finančne náročné.  Ak by financovanie výdavkov spojených s opravou 
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kanalizačného potrubia ostalo na vlastných zdrojov zariadenia, ovplyvnilo by to výdavkovú časť 

rozpočtu zariadenia do konca roka, ktorá je už teraz veľmi napätá.  

Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ Komárno ako zodpovedná za 

kapitolu, z ktorej má byť poskytnuté finančné plnenie na krytie výdavkov havarijného stavu 

v zariadení, uviedla, že prostriedky jej kapitoly podľa schváleného rozpočtu budú do konca roka 

ešte čerpané na potreby financovania pri umiestnení občanov mesta v neštátnych zariadeniach 

(neverejní poskytovatelia) poskytujúcich sociálne služby, a tiež na zabezpečenia fungovania 

prevádzky útulku a nocľaháreň, kde sú nutné opravy a údržba, aby nedošlo k ich zatvoreniu 

z hygienických dôvodov a aby bolo možné rozšíriť ich kapacitu a dostať od štátu zvýšený 

príspevok na ich prevádzkovanie. Uviedla, že na začiatku roka sa riešila otázka preposúdenie 

odkázanosti a s tým súvisia vyššie príjmy zariadenia, minimálne o 6 000,00 eur. Z jej kapitoly 

podľa schváleného rozpočtu vo výške 115 tis. eur sa rieši sociálna situácia pre 5 – 6 tis. osôb. 

Ing. Béla Szabó uviedol, že finančná komisia nechce riešiť vnútorné problémy úradu. Polročné 

čerpanie rozpočtu kapitoly sociálnej služby na strane výdavkov  boli na úrovni 34,71%. Príjmy 

zariadenia, o ktorých hovorí Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru, by mali 

byť podložené v prehľade. 

Ing. Adrianna Bíró uviedla, že zvýšené príjmy zariadenia vyplývajúce z preposúdenia má 

spracované a vie ich predložiť na zastupiteľstvo. Sú to presne vyčíslené zvýšené príjmy na osobu, 

od klienta zariadenia. 

Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ Komárno doplniť 

k navrhovaným zdrojom financovania havarijnej situácie, že zdroj financovania bol pripravovaný 

na ekonomickom odbore a vychádza z údajov vykazovaného priebežného plnenia rozpočtu na 

tejto kapitole za 1-9/2018, ktoré je na úrovni pod 50%. O výške výdavkov z  kapitoly na sociálne 

výdavky za dva mesiace do konca tohto roka, na zámery, o ktorých hovorila pani vedúca 

sociálneho odboru nevieme, či plánuje čerpať výdavky v desiatkach tisíc. Druhým dôvodom 

riešenia financovania havárie z kapitoly sociálneho odboru je, aby financovanie sociálnej oblasti 

bolo presunom financií v rámci rozpočtu sociálnej oblasti, aby sa nenarušili ukazovatele - 

percentá, ktoré sledujeme  v rámci rozpočtu mesta. Do gescie pani vedúcej sociálneho odboru 

patrí zariadenie pre seniorov a ak zariadenie má zvýšené príjmy, je aj toto ako možnosť krytia  

výdavkov na haváriu, že zariadenie si to uhradí z vlastných zdrojov. Ďalšie riešenie je možné 

z prostriedkov rezervného fondu, ale pokiaľ vidíme možnosť riešiť to z „riadneho“ rozpočtu, 

potom nevidíme dôvod, aby sme siahali na rezervný fond. 

Ing. Béla Szabó skonštatoval, že komisia má pred sebou iba tento návrh s týmto zdrojom 

financovania, z kapitoly sociálneho odboru. Je tu aj tá možnosť, že  do termínu zasadnutia 

zastupiteľstva  dôjde k zmene zdroja financovania aj s jeho doložením. Dávam hlasovať za návrh 

uznesenia v takom znení ako je predložený, s tým, že predkladateľ materiálu akceptuje 

zapracovanie pripomienky k úprave návrhu na uznesenie od JUDr. Évy Hortai, v časti B/ schvaľuje 

bude bod 2. - zmena programového rozpočtu mesta bodom 1. 

Hlasovanie komisie: 7-0-0 

 
3. TE – 2038/2018 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia 
Materiál predkladal vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ Komárno, Mgr. János Bajkai. Uviedol, 

že materiál sa predkladá opakovane, bol predložený na predchádzajúcej finančnej komisii, ale bez 

konkrétnych údajov o zvýšení normatívnych prostriedkov pre zriaďovateľa a údajov o zvýšení 
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normatívnych prostriedkov na jednotlivé základné školy. Údaje boli k dispozícii pre odbor školstva 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR až koncom októbra. Na základe podkladov a 

údajov boli normatívne prostriedky rozdelené na jednotlivé školy po prepočítaní údajov o počte 

žiakov k 15.09.2018. Vo zvýšenom normatíve prostriedkov na jednotlivú školu je zahrnutá aj 

vytvorená uvoľnená rezerva  vo výške 100 tis. eur. Normatívne finančné prostriedky poskytnuté 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú určené na osobné a prevádzkové náklady. 

Ing. Béla Szabó pripomienkoval predložený návrh na uznesenie s tým, že nie je k dispozícii 

prehľad o už schválenom minimálnom objeme finančných prostriedkov na osobné náklady 

a minimálnom objeme na prevádzkové náklady jednotlivo na školu.  

Mgr. János Bajkai uviedol, že pomer schváleného minimálneho objemu finančných prostriedkov 

na osobné náklady a minimálneho objemu na prevádzkové náklady sa nemení len objem 

finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady sa mení ich zvýšením.  

Ing. Béla Szabó žiada doplniť materiál tabuľkovými prehľadmi o schválenom prerozdelení 

normatívnych finančných prostriedkov so zapracovaním ich zvýšenia, ktoré obsahuje návrh na 

uznesenie a údaj o doterajšom čerpaní za školu. 

JUdr. Éva Hortai podporila požiadavku predsedu komisie a podotkla, že návrh na uznesenie 

obsahuje paušálne prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov a je potrebné vedieť aká 

je finančná situácia na školách, či nemá niektorá škola nadbytok financií a inej chýbajú finančné 

prostriedky.   

Ing. Béla Szabó dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie s tým, že materiál bude doplnený 

o požadované podklady, aby pri hlasovaní na zastupiteľstve bolo jednoznačne zrejmé, že údaje 

v návrhu na uznesenie sú správne. 

Hlasovanie komisie: 6-0-0 

 

4. TE  -  2082/2018 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2018 – 

Informatívna správa 

K materiálu uviedol Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ Komárno, 

že ide o informatívnu správu v znení návrhu uznesenia „mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie“. Sú to rozpočtové opatrenia za obdobie september – október 2018. Je ich celkom 10. 

Sú v súlade so zákonom a určenou kompetenciou podpísané primátorom mesta. Rozpočtové 

opatrenia sú súčasťou materiálu.  

Hlasovanie: 7-0-0 

 

5. TE – 2075/2018 Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, dodanie 

bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta 

Materiál predkladal Ing. Róbert Dobi, vedúci Odboru podpory a vnútornej prevádzky MsÚ 

Komárno. Projekt „Wifi pre teba“ má byť realizovaný a spolufinancovaný zo ŠR v rámci výzvy 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Ing. Róbert Dobi 

informoval o verejných priestoroch, ktoré majú byť pokryté bezplatným prístupom k internetu. 

Ing. Béla Szabó požiadal doplniť materiál o informáciu na aké obdobie je kryté financovanie tohto 

projektu a koľko financií bude potrebovať mesto pri prevádzke internetu v ďalších rokoch. 

Ing. Róbert Dobi informoval, že bude nutné zabezpečiť internetový prístup v rôznych lokalitách. 

Cez internetový prístup, ktorý má k dispozícii mestský úrad to nebude možné zabezpečiť. Bude to 

musieť byť nejaký iný internetový prístup s hodnotou 40 download/20 upload. Bol by to 

vysokorýchlostný internet. S výdavkami na takýto internet rátame na jeden prístupový kód 
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zhruba vo výške 20 eur. Chceme zriadiť 10 prístupových kódov, t.j. maximálne 200-300 eur ročne, 

viac určite nie. 

JUDr. Éva Hortai  požiadala o doplnenie návrhu na uznesenie, aby bol uvedený dátum 

predloženia projektového zámeru, dátum dokedy je potrebné podať žiadosť, uviesť aj celkové 

náklady na projekt v rámci výzvy  a v časti C/ uznesenia uviesť, že financovanie projektu sa 

zahrnie do „návrhu“ kapitálových výdavkov. 

Ing. Béla Szabó dal hlasovať za predložený návrh s tým, že budú zapracované požiadavky. 

Hlasovanie komisie: 6-0-1 

 

6. TE-2024/2018 - Návrh na prijatie autokredit úveru 

Materiál predložil prednosta MsÚ Komárno Mgr. Tomáš Fekete, ktorý uviedol, že 

v predkladanom materiáli sú uvedené informácie, že mesto sa koncom septembra a začiatkom 

októbra dostalo do nepriaznivej situácie, čo sa týka stavu vozového parku a bolo nutné 

zabezpečiť náhradu dvoch motorových vozidiel. V priloženom prehľade o evidencii motorových 

vozidiel úradu, v prípade tam uvedených prvých 5-tich motorových vozidiel  je ich priemerný vek 

12 rokov a priemerný počet najazdených kilometrov 216 tis. km. Stav týchto vozidiel ohrozuje 

bezpečnosť pri ich prevádzke na ceste, bezpečnosť pracovníkov mesta a primátora mesta. Cez 

EKS bolo vykonané verejné obstarávanie, kde mali byť nové vozidlá obstarané formou lízingu. 

Bohužiaľ, firma, ktorá vyhrala súťaž, firma Heloro s.r.o., poskytla v dobrej vôli, lepšiu finančnú 

ponuku, resp. model financovania cez autokredit, ku ktorému je nutné teraz dodatočne vypýtať 

súhlas zastupiteľstva. 

Ing. Béla Szabó uviedol, že vyčíslenie úspor autokreditu voči financovaniu na lízing je v materiáli 

uvedené vo výške 13 261,59 eur. V spracovanom porovnaní, chýba ale údaj za vyčíslenie 

nákladov poistenia dvoch motorových vozidiel obstaraných formou autokreditu na obdobie 

splácania autokreditu. Poistenie pri lízingu je súčasťou lízingových splátok a pri autokredite je 

samostatnou položkou.  Ďalšou otázkou je ako to bolo s verejným obstarávaním a aj to ako 

mohla byť podpísaná zmluva o autokredite bez súhlasu zastupiteľstva. 

Na otázku Ing. Imricha Dubány, kedy bolo zakúpené vozidlo VOLVO od KOMVaK-u za koľko  

a v akom stave, odpovedal prednosta úradu, že vozidlo bolo obstarané v roku 2016 za 12 tis. eur 

a podľa odborného znalca  teraz je v zlom technickom stave.  

Na otázku Ing. Imricha Dubány, dokedy je platná ponuka na lízing od firmy Heloro s.r.o., lebo 

podľa priloženej ponuky v materiáli je uvedené, že do 5. 10.2018, prednosta odpovedal, že 

ponuka je aj naďalej platná.  

Ing. Róbert Dobi vedúci Odboru podpory a vnútornej prevádzky MsÚ, ako zodpovedný aj za 

údržbu vozového parku v prevádzkyschopnom stave uviedol, že k vozidlu VOLVO neexistujú 

náhradné diely, ktorými by sa vedeli nahradiť originálne. Výmena dielov pri opravách a pod. 

tohto vozidla je finančne neúmerne vysoká. Vozidlo VOLVO sa neoplatí na úrade prevádzkovať, 

lebo ročne to stojí mesto veľa a je to nerentabilné a bolo by potrebné ho vyradiť z vozového 

parku úradu.  

Ing. Béla Szabó je potrebné sa vrátiť k predloženému materiálu a v ňom k porovnaniu, vyčíslenej 

úspore autokredit  a lízing, kde je potrebné zahrnúť do výdavkov na autokredit údaj o poistnom, 

aby údaje výdavkov na autokredit a lízing boli porovnateľné. 

JUDr. Éva Hortai uviedla, že by  bolo vhodné dať do návrhu uznesenia, že zmenou formy 

financovania je úspora v akej výške. Ďalej uviedla, že čo z uznesením mestského zastupiteľstva,  
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kde bolo odsúhlasené financovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu. Som 

presvedčená, že takéto rozhodnutie, by bolo potrebné ponechať na nové zastupiteľstvo. Je 

vysoko morálne neopodstatnené o tomto materiáli v zložení tejto finančnej komisie rokovať 

a o tomto hlasovať. Nevidí riadny dôvod takýmto spôsobom riešiť vzniknutý stav.  

Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ informoval, že k  predkladanému materiálu bude samostatne 

priložené stanovisko hlavného kontrolóra mesta k verejnému obstarávaniu. Stanovisko 

vypracoval hlavný kontrolór na vyžiadanie pána primátora. V stanovisku sa konštatuje, že 

v postupe verejného obstarávania nedošlo k porušeniu zákona a taktiež, že finančne výhodnejšou 

formou obstarania motorových vozidiel je ich obstaranie formou autokreditu, ku ktorému je 

potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. 

JUDR. Éva Hortai pre vyjasnenie formy obstarania motorových vozidiel podľa podmienok 

verejného obstarávania cez EKS uviedla, že je uvedená výška akontácie 20% z ceny vozidla 

a forma financovania lízing pri rozložení splátok na 60 mesiacov. Je uvedené, že verejné 

obstarávanie sa skončilo podmienkou lízingu. Finančný lízing je kúpa vozidla na konci lízingu 

a autokredit je kúpa vozidla na začiatku financovaná z úveru. Sú to dva odlišné spôsoby právneho 

režimu a financovania. Je potrebné vyjasniť, či sa má zrušiť spôsob financovania obstarania 

vozidiel formou lízingu, pričom rozpočet a aj spôsob financovania bol schválený na obstaranie 

formou lízingu. Ak by malo ísť o financovanie na autokredit, potom je nutné meniť aj rozpočet, 

lebo ku kúpe auta na autokredit sú potrebné kapitálové výdavky, financovanie sa týka aj 

kapitálového rozpočtu.  

Ing. Béla Szabó požiadal o dopracovanie predkladaného materiálu tak, aby v ňom bolo vyjasnené  

všetko čo odznelo. Je mu jasná efektivita oboch zo spôsobov financovania, ale vyjadril 

nespokojnosť  s postupom a že dodatočne sa bude schvaľovať postup. 

Ing. Béla Szabó dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 

Hlasovanie komisie: 0-0-7 

 

7. TE – 2076/2018 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty 

Návrh na vyradenie predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ 

Komárno. 

Ing. Béla Szabó, JUDr. Éva Hortai vyjadrili nespokojnosť termínu predkladania materiálu o odpise 

nevymožiteľných pohľadávok, ktorý bolo možné predložiť už na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách. Termíny boli známe. 

JUDr. Éva Hortai upozornila na znenie uznesenia, s tým že zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy 

pre odborné útvary mestského úradu, je to v rozpore so zákonom.  

JUDr. Hortai položila otázku, či predloženie materiálov bolo konzultované s pánom primátorom. 

Na mestskom zastupiteľstve odznelo, že mimoriadne zastupiteľstvo bude riešiť len neodkladné 

záležitosti a hlavne  školstvo, ktoré dostalo podklady až neskôr. Ak bude zasadnutie rady mesta 

tesne pre zasadnutím mestského zastupiteľstva 15.11.2018, nebude mať rada mesta čas zostaviť 

návrh programu zastupiteľstva. Kto rozhodne, čo všetko bude predložené na rokovanie 

zastupiteľstva, čo všetko tam bude, pretože ani rada mesta nebude vedieť materiály riadne 

prejednať a taký materiál nemôže ísť do zastupiteľstva. 

Ing. Béla Szabó zareagoval, že je to na zodpovednosti pána primátora a bolo by dobré ho na to 

upozorniť. 
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Ing. Béla Szabó uviedol, že obsah predkladaného materiálu je zrejmý, ale je potrebné 

prekontrolovať návrh na uznesenie aj v textovej časti. a dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie komisie: 0-0-7 

 

Majetko-právne záležitosti 

8. TE- TE-1887/2018 Matus Peter - osobitný zreteľ 

9. TE-2031/2018 Kopša Ladislav - osobitný zreteľ  

10. TE-1880/2018 Kóša Peter - osobitný zreteľ 

11. TE-1879/2018 Füssi Peter - osobitný zreteľ  

12. TE-1881/2018 MUDr. Cséplö Peter - osobitný zreteľ  

Materiály predkladala Ing. Monika Karácsonyová, referent pre hospodárenie s majetkom mesta. 

Uviedla, že zámer predaja pozemkov mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách. Návrhy uznesení v predkladaných materiáloch k predaju pozemkov je potrebné 

odsúhlasiť 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

Finančná komisia ako poradný orgán odporúča tieto majetkoprávne záležitosti riešiť v kompetencii 

nového zastupiteľstva. 

Hlasovanie komisie v znení odporúčania: 7-0-0 

13. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen 

Materiál predkladala Ing. Monika Karácsonyová, referent pre hospodárenie s majetkom mesta. 

Finančná komisia odporúča komplexné riešenie, aby sa prípadný ďalší predaj riešil jednotne. 
Treba preveriť možných  ďalších  vlastníkov , na ktorých by sa vzťahovalo odsúhlasenie tohto 
návrhu uznesenia.    Samotný materiál je teda potrebné dopracovať. 
Finančná komisia ako poradný orgán odporúča ponechať  komplexné riešenie v kompetencii 

nového zastupiteľstva. 

Hlasovanie komisie v znení odporúčania: 7-0-0 

14. TE - TE-2083_2018_Informatívna správa Lehár 

Materiál predkladala Ing. Monika Karácsonyová, referent pre hospodárenie s majetkom mesta. 

Ing. Bohumír Kóňa informoval, že v návrhu uznesenia chýbajúci zdroj je doplnený, z vyšších 

príjmov za prenájom nebytových priestorov, navrhovaná suma 5 tis. eur a čerpanie rozpočtu 

z programu 8.6 – Správa majetku. 

Komisia žiada prepracovať návrh uznesenia s tým, že v riadne vyčíslených výdavkov budú 

zahrnuté iba náklady spojené s neodkladným zabezpečením ochrany majetku a v časti B/ 

uznesenia bude doplnený text o činnosti, ktoré spĺňajú požiadavku na nevyhnutné zabezpečenie 

ochrany majetku.  

Ing. Béla Szabó dal hlasovať za návrh uznesenia s tým, že návrh bude prepracovaný, tak ako je 

požadované. 

Hlasovanie komisie: 7-0-0 

15. TE-2073_2018_COM-therm_vecné bremeno, časť2 

Materiál predkladala Ing. Monika Karácsonyová, referent pre hospodárenie s majetkom mesta. 

Finančná komisia ako poradný orgán odporúča ponechať  riešenie v kompetencii nového 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie komisie v znení odporúčania: 7-0-0 
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16. TE-2074_2018_COM-therm-kotolňa BAURING 

Materiál predkladala Ing. Monika Karácsonyová, referent pre hospodárenie s majetkom mesta. 

Finančná komisia žiada doložiť dôvodovú správu o písomné stanovisko odborného útvaru MsÚ, 

že zaberané verejné priestranstvo, kde bude teplovodné potrubie, nebude ovplyvňovať 

v budúcnosti investičné akcie mesta v súlade s rozvojom územia mesta. Žiada, aby bolo 

stanovená cena – odplata za vecné bremeno, tak ako bolo stanovené pre SPP a elektrárne, aby 

bezplatné vecné bremeno, ktoré je tu v návrhu uznesenia nepredstavovalo precedens.  Ďalej 

nech materiál obsahuje návrh na uznesenie podľa podanej žiadosti a taktiež návrh na uznesenie 

podľa návrhu mestského úradu. 

Finančná komisia ako poradný orgán odporúča ponechať  riešenie v kompetencii nového 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie komisie v znení odporúčania: 7-0-0 

17. TE-1978_2018_Davydov Building s.r.o  

Materiál predložil prednosta MsÚ Komárno Mgr. Tomáš Fekete. 

Ing. Béla Szabó uviedol, že ide o vážne rozhodnutie. Realizácia výstavby  by zasahovala do 

územného plánu, ktorý bol odsúhlasený na minulom zastupiteľstve a ktorý zakazuje výstavbu 

obytných koplexov na tomto území. V blízkosti výstavby sa nachádza zásobáreň vody 

a úpravovňa vody a toto všetko sme sa cez schválený územný plán mesta chráni. 

JUdr. Éva Hortai uviedla, ak je to v rozpore s územným plánom, žiadne povolenie na začatie 

investičnej činnosti žiadateľ nemôže dostať, ani stanovisko k investičnej činnosti, žiadne stavebné 

konanie nemôže začať. Zmena územného plánu nie je vylúčená, ale je časovo náročná. 

Finančná komisia ako poradný orgán odporúča ponechať  v kompetencii nového zastupiteľstva. 

Hlasovanie komisie v znení odporúčania: 7-0-0 

18.  Záver 
Predseda komisie Ing. Béla Szabó poďakoval všetkým členom finančnej komisie za účasť na 
zasadnutí a celoročnú spoluprácu. Poďakoval sa za spoluprácu aj všetkým zamestnancom 
mestského úradu a ukončil zasadnutie komisie o 17:30 hod. 

V Komárne, 9.11.2018 

Zapísala: Ing. Gabriela Lengyelová 

vedúca Oddelenia účtovníctva a rozpočtu MsÚ Komárno  

 

Schvaľuje:  

      ...................................................................... 

                   Ing. Béla Szabó 
         predseda finančnej komisie   
      


