MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
Naše číslo: 6578/768/PRI/2018

Komárno, 01. marca 2018

ZÁPISNICA
Z 39. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 01. MARCA 2018
K bodu číslo 1 – Otvorenie

39. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne
o 17.10 hod. otvoril a viedol
Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov
tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: Ing. Ján Vetter, MUDr. Tibor Bastrnák.
Neskorší príchod ohlásili: JUDr. Éva Hortai.
Ďalší prítomní:
- prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 19. Primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

-

Kovács Dávid
MUDr. Zoltán Benyó

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1724/2018)
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L. Stubendek – ..... pred zasadnutím MZ rokovala Rada pri MZ kde odznela žiadosť na
zmenu programu rokovania, čo sa týka poskytnutia dotácií na opravu športových zariadení.
Poprosím pána viceprimátora, aby v krátkosti rozvinul, ako sme to prerokovali na rade.
Odovzdávam mu slovo. Pán viceprimátor.
B. Keszegh – ..... jedná sa len o formálna zmenu, žiadna podstatná vec by sa v uznesení
nemenila len to, schválenú dotáciu pre školy nemôžeme dať účelovo, ale v rámci rozpočtu
musí byť preradená do inej položky, ktorá by zvýšila rozpočet škôl. Jedná sa len o formálnu
zmenu, aby sme toto vedeli zrealizovať. Jedná sa len o toto.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Predložený bol iba tento návrh. V tom prípade keď
nemáte žiadne iné návrhy na zmenu programu rokovania, tak prosím hlasujme o zmene
programu.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
návrh na zmena programu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 3/:
k návrhu programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1725/2018)
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh na zmenu uznesenia 1079/2018
Návrh príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zaobstaranie odplynovacieho
zariadenia
Záver

L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Poprosím Mgr. Jánosa Bajkaiho, vedúceho odboru, aby
predložil materiál.
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K bodu číslo 2 – Návrh na zmenu uznesenia 1079/2018 –TE 1793/2018
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠK
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu uznesenia č. 1709/2018 z 38.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 08. februára 2018.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 4/:
k návrhu na zmenu uznesenia č. 1709/2018 z 38. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 08. februára 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1726/2018)

K bodu číslo 3 – Návrh príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zaobstaranie
odplynovacieho zariadenia – TE 1776/2018
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ organizácie
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS Mgr. Tomáš Nagy predložil
dňa 16.01.2018 žiadosť o poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie od mesta na odplynovacie
zariadenie termálnej vody s následným využitím plynu k produkcii elektrickej a tepelnej
energie vo výške 108.200,- eur, v ktorej zdôvodnil nevyhnutnosť svojej požiadavky na
zasadnutie MZ. Ďalej dňa 29.1.2018 predložil doplnenie žiadosti, v ktorej upresnil výšku
účelovej kapitálovej dotácie – t.j. 74.952,- eur.
Uvedená žiadosť s prílohami bola Odborom rozvoja zapracovaná do návrhu
kapitálových výdavkov PR Mesta Komárno na rok 2018, ktorý bol zapracovaný do programu
38. zasadnutia MZ v Komárne dňa 08.02.2018 s pokračovaním dňa 14.02.2018.
Zaobstaranie odplynovacieho zariadenia nebolo MZ odsúhlasené. Z uvedeného dôvodu
riaditeľ COMORRA SERVIS opätovne žiada o prejednanie predmetnej žiadosti na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva.
Stanovisko MsÚ k žiadosti:
Rozbor výsledku hospodárenia organizácie:
výsledok hospodárenia za rok 2017:

140.573,64 eur
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nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov:
rezervný fond:

9.658,52 eur
1.020,- eur

Vykázaná výška rezervného fondu k 31.12.2017 je nemenná t.j. 1.020,- eur, ako
v predchádzajúcich obdobiach. Podľa § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku
hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno
použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Pri
schválení výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS je
každoročne schválené vysporiadanie výsledku hospodárenia – zisku prevedením do
rezervného fondu organizácie. Organizácia však zisk po prevedení (ktoré účtovne nie je
vysporiadané, nakoľko stav rezervného účtu vykazuje rovnakú čiastku v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi), v zmysle plánu rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2018
zo dňa 28.02.2018 plánuje používať v nasledujúcom účtovnom období na vykrytie bežných
nákladov organizácie. Uvedeným postupom je porušené ustanovenie § 25 zákona č.
523/2004 Z. z. a nakoľko sa finančné prostriedky prelínajú, nie je možné určiť skutočnú
výšku ročnej potreby príspevku od zriaďovateľa.
Rozbor finančný
Stav finančných účtov k 31.12.2017:
Z toho:
pokladnica:
bežný účet:

74.706,- eur
18.990,- eur
55.716,- eur

+
Pohľadávky organizácie:
Z toho:
Odberatelia (Eurovia, Váhostav)
DPH
Iné pohľadávky
Zúčtovanie dotácií
Ostatné pohľadávky
Spolu disponibilné zdroje k 31.12.2017:

68.241,- eur
38.877,- eur
20.615,- eur
3.546,- eur
4.965,- eur
238,- eur
142.947,- eur

Krátkodobé záväzky:
Z toho:
Dodávatelia:
Nevyfakturované dodávky:
Preddavky:
Iné záväzky:

122.474,- eur
42.094,- eur
12.059,- eur
342,- eur
519,- eur

Zápisnica z 39. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 01. marca 2018
4

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
Zamestnanci:
Sociálna poisťovňa:
Daň:

38.357,- eur
24.261,- eur
4.842,- eur

Rozdiel medzi disponobilnými zdrojmi organizácie a krátkodobými záväzkami organizácie
k 31.12.2017:
Disponibilné zdroje:
Krátkodobé záväzky:
Rozdiel k 31.12.2017:

142.947,- eur
122.474,- eur
20.473,- eur

Rozdiel vo výške 20.473,- eur, ako aj nerozdelenú čiastku výsledku hospodárenia
podnikateľskej činnosti za rok 2017 vo výške 59.272,- eur (bez leasingovej splátky za
parkovacie automaty), navrhujem používať na financovanie 1. zvýšenej splátky
odplynovacieho zariadenia.
Stanovisko FK:
-

nepodporila návrh na uznesenie – Variant č. 1 (1-1-5-0),
Variant č. 2 a 3 – postup na ďalšie jednanie (7-0-0-0).

Požiadavka FK:
COMORRA SERVIS má doplniť materiál:
1/ návrh na rozdelenie zisku za rok 2017, možnosť prefinancovania odplynovacieho
zariadenia zo zisku,
2/ zúčtovanie príspevkov (bežných a kapitálových) od mesta Komárno za rok 2017,
3/ súhrn technických otázok a odpovedí ohľadne odplynovacieho zariadenia zo zasadnutia
FK.
MsÚ: doplniť návrh na uznesenie o zdroje krytia
Stanovisko KRM: doporučuje prijať návrh na uznesenie – Variant č. 1 (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Szabó – ..... v uznesení navrhujem zmeniť z „zvýšenie príjmov finančných operácií,
položka 454 002 Investičný fond„ na „zvýšenie príjmov, položka 111 – Výnos z dane
príjmov FO“.....
Výsledok hlasovania č. 5/:
k návrhu
príspevkovej
organizácie
COMORRA
odplynovacieho zariadenia – Alternatíva 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20

SERVIS

na

zaobstaranie
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Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1727/2018)

K bodu číslo 4 – Záver
Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno sa o 18.53 hod. poďakoval prítomným za
účasť a ukončil 39. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 01. marca 2018

..................................................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ

.................................................................
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Overovatelia

Kovács Dávid

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

MUDr. Zoltán Benyó

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

Zapísala:

•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči a zvukový záznam,
- prezenčná listina,
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva,
- zápisnica,
- návrhy poslancov,
- interpelácie a otázky,
- uznesenia,
- VZN,
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,
- výsledky hlasovania.
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