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Deň zasadnutia FK / PB napja:  06.02.2019 

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 06.02.2019 
A pénzügyi bizottság 2019.02.06-i ülésének beszámolója 

 

Zodpovedný predkladateľ/  
Felelős előterjesztő 

Mgr. Patrik Ruman 
Predseda finančnej komisie  
A pénzügyi bizottság elnöke 

Vypracoval / Témafelelős Ing. Gabriela Lengyelová,  
vedúca oddelenia účtovníctva a rozpočtu 

 

 

Odborná komisia/ 
Véleményező szakbizottság 

Dátum/dátum 

Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság 06.02.2019 

Mestská rada/ Városi Tanács 11.02.2019 

Mestské zastupiteľstvo 11.02.2019 

 

 
 
 Prílohy - Mellékletek: 
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Zápisnica č. TE -80/2019 zo zasadnutia Finančnej komisie dňa 06.02.2019 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny zo dňa 06.02.2019 
 
Program:  
1. Otvorenie, schválenie programu 
2. TE-70/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti 

KOMVaK, a.s. 

3. TE- 71/2019 Odvolanie člena a voľba člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. 

4. TE-72/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

5. TE-74/2019 Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva         
v Komárne 

6. TE-77/2019 Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Spoluúčasť na projekte ÚPSVaR 
7. Záver 

 

1. Otvorenie: 
Zasadnutie finančnej komisie otvoril o 13:00 hod. predseda finančnej  komisie Mgr. Patrik Ruman 
privítaním prítomných členov finančnej komisie.   
Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za návrh predloženého programu na  prerokovanie vo  finančnej 
komisii.  

Hlasovanie komisie: 7 – 0 – 0 
 

2. TE-70/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady a predstavenstva 

spoločnosti KOMVaK, a.s. 

Materiál predložil Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno.  

Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za posunutie návrh uznesenia na prekovanie do rady mesta. 

Hlasovanie komisie: 7 – 0 – 0 
 

3. TE- 71/2019 Odvolanie člena a voľba člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. 

Materiál predložil Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno.  

Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za posunutie návrh uznesenia na prekovanie do rady mesta. 

Hlasovanie komisie: 7 – 0 – 0 
 

4. TE-72/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, 

spol. s r.o. 

Materiál predložil Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno.  

Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za posunutie návrh uznesenia na prekovanie do rady mesta. 

Hlasovanie komisie: 7 – 0 – 0 
 

5. TE-74/2019 Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského 

zastupiteľstva          

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

Je potrebné schváliť ako položky v kapitálových výdavkoch. 

Ide o nákup 17 ks notebookov a 28 ks hlasovacie jednotky – modernizácia hlasovacieho systému na 

mestskom zastupiteľstve. Softvér v notebookoch – legálny program windows, ktorý je súčasťou 
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notebooku. Materiál na radu mesta bude rozšírený o  podklady ku nákupu a financovaniu 

hlasovaciemu systému. 

Mgr. Patrik Ruman žiada doplniť materiál o odborné stanovisko Odboru ekonomiky a financovania 

MsÚ, či je možné použiť na krytie nákupu výpočtovej techniky zdroj z investičného fondu pred 

schválením záverečného účtu mesta.  

Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za návrh uznesenia s tým, že materiál bude doplnený o podklady ku 

hlasovaciemu zariadeniu a o odborné stanovisko odboru ekonomiky a financovania. 

Hlasovanie komisie: 7 – 0 – 0 
 

8. TE-77/2019 Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Spoluúčasť na projekte 
ÚPSVaR 

Materiál predložil Viliam Siliga vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby MsÚ. 
Mgr. Patrik Ruman žiada doplniť menoslov, konkrétnu náplň práce zamestnanca a jeho pridelenie na 
odbore, útvare mestského úradu, kto bude garantom pre jednotlivého zamestnanca. 
Ing. Szabó Béla a Mgr. Patrik Ruman žiadajú zodpovedať, či z realizácie projektu nevyplýva záväzok, 
ochranná  lehota, 2 roky zamestnávania prijatých zamestnancov. 
Mgr. Patrik Ruman žiada zvážiť a pripraviť aj inú alternatívu na financovanie ako je rezerva poslanci 
a ďalej, že financovanie do výšky schváleného rozpočtu mesta na rok 2019 a k tomu sa prispôsobí 
počet prijatých zamestnancov. 
Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za návrh uznesenia s tým, že budú doplnené požiadavky komisie 

a materiál posúva na radu mesta. 

Hlasovanie komisie: 6 – 0 – 0 
 

7. Záver 
Predseda Komisie poďakoval všetkým prítomným členom finančnej komisie za účasť. 
Predseda komisie Mgr. Patrik Ruman ukončil zasadnutie komisie o 13:45 hod. 
 

V Komárne, 06.02 .2019 

Schvaľuje:            
                                                       
 

...................................................................... 
                   Mgr. Patrik Ruman 
            predseda finančnej komisie  
      


