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N á v r h na u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
Berie na

vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného rozpočtu
mesta Komárno na roky 2018 - 2020.
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DÔVODOVÁ

P R E D K L A T EĽ

SPRÁVA

M A T E R I Á L U:

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolóra mesta Komárno

NÁZOV

M A T E R I Á L U:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu
mesta Komárno na roky 2018 - 2020

Z D Ô V O D N E N I E:
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením
v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2018 – 2020
Úvod
Pri posudzovaní predloženého návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
s výhľadom do roku 2020 som vychádzal z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 –
2020 schváleného Vládou SR a z predloženého Návrhu rozpočtu Mesta Komárno na rok
2018 s výhľadom na roky na roky 2019 – 2020, vypracovaného MsÚ Komárno, zverejneného
na úradnej tabuli a webovej stránke.
1.

Legislatívne východiská
Rozpočet obcí a miest má byť zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., zákonom č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákonom č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nariadením vlády SR č.
668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platných zneniach
a v súlade s ďalšími platnými VZN mesta Komárno.
Pri tvorbe rozpočtov na rok 2018 a v procese svojho rozpočtového hospodárenia v roku
2017 musia obce zohľadňovať platné resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov
a legislatívnych noriem:
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet
obcí na rok 2018
- Kolektívna zmluva vyššieho
v legislatívnych normách.
-

na

rok

2018

a s ňou

súvisiace

zmeny

Ďalšie zmeny legislatívy nemajú vplyv na očakávanú výšku príjmov aj výdavkov
rozpočtu verejnej správy, ako je:







2.

stupňa

zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve,
zvýšenie tarifných platov zamestnancov vo verejnej správe,
zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení,
zvýšenie minimálnej mzdy,
zmeny vo financovaní sociálnych služieb
zmeny rozpočtových pravidiel.

Makroekonomické predpoklady rozpočtu verejnej správy
Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie
zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť
verejných financií.
V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2016 až 2019 je cieľová hodnota
deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,63 % HDP. V roku 2018 by mal
deficit ďalej klesnúť na 0,88 % HDP, v roku 2019 by mal byť dosiahnutý hodnotu 0,01 %
HDP a v roku 2020 hodnotu 0%.
Ceny klesali tri roky za sebou. Inflácia vystrelila, ale ďalšia akcelerácia sa neočakáva,
zatiaľ má nákladový charakter. Rast reálnych miezd sa zrýchlil. Nedostatok pracovných síl
môže podporiť mzdy a dopytovú infláciu. Mzdy a rast zamestnanosti prispeli k oživeniu
spotreby domácností. Prieskumy spotrebiteľskej nálady indikujú pokračovanie rastu.
Aktuálna oficiálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v roku 2017 rast
ekonomiky na úrovni 3,3 %. V nasledujúcom roku rast ekonomiky zrýchli na 4,2 %, v roku
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2019 na 4,4 % a v roku 2020 sa predpokladá 3,9 %. Zamestnanosť bude pokračovať
v rýchlom raste. Zamestnanosť sa zvýši o 2 %, čo prinesie 47 tisíc pracovných miest.
Pracovné miesta majú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky s výnimkou
verejného sektora, kde sa predpokladá mierny pokles zamestnanosti. Miera
nezamestnanosti klesla na Slovensku pod 7 % (v okrese Komárno na 6 %). Nominálna
mzda v roku 2017 by mala rásť tempom 3,9 %, v roku 2018 4,6 %, v roku 2019 4,8 %
a v roku 2020 5,2 %, čo predstavuje veľké zrýchlenie oproti predchádzajúcim rokom.
Tempo rastu reálnej mzdy dosiahne v súčasnom roku 2,6 % a bude tlmené oživením
inflácie. Rast cien sa v tomto roku obnovil a celková inflácia dosiahne 1,3 %.
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 okrem prognózy vývoja ekonomiky,
prognózy daňových a odvodových príjmov zohľadňuje aj aktuálny predpoklad vývoja
rozpočtu verejnej správy v roku 2017.
Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz
daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Aktuálna prognóza bola
podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 21. septembra 2017,
pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú.
Vývoj DPFO obcí v roku 2017:

Vývoj DPFO obcí v roku 2017 po mesiacoch:

Správa ÚHK TE 1682/2017 – odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2018-2020
Spracoval: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór

Strana 5 z 11

Očakávaný vývoj DPFO obcí 2018-2020:

Očakávaný vývoj DPFO obcí 2018-2020:

Dotácie obciam z kapitol štátneho rozpočtu 2018-2020:
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Návrh rozpočtu verejnej správy 2018 – 2020:

Zdroj:

MF SR

Bilancia rizík prognózy je vyrovnaná. Negatívnym rizikom v externom prostredí zostáva
hrozba protekcionizmu vo svetovom obchode a nestabilný bankový sektor v Taliansku.
Novými negatívnymi rizikami sú geopolitické napätie v Ázii a pokračujúca volatilita eura, ktorá
by nemala základ vo fundamentoch a naopak by brzdila európsky export. Pozitívnym rizikom
pre prognózu je hladký priebeh Brexit-u a benefit plynúci z fiškálnej expanzie v USA na
svetovú ekonomiku. V domácom prostredí je pozitívnym rizikom výraznejšie zrýchlenie miezd
na prehrievajúcom sa trhu práce spôsobené nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl,
ktoré však môže obmedzovať rast ziskovosti firiem. Tá podľa ŠÚSR údajov zaznamenala
slabý vývoj už v prvom polroku tohto roka. Novým pozitívnym rizikom je tiež zrýchlenie
domácej ekonomiky v dôsledku obnovenia väzby na už pozorované zvýšenie výkonu
obchodných partnerov SR.
CHARAKTERISTIKA PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU
MESTA KOMÁRNO
1. Rozpočet na rok 2018 je krátkodobým finančným nástrojom hospodárskej politiky
samosprávy a trojročný rozpočet má byť strednodobým finančným nástrojom, ktorým sa
majú zabezpečiť originálne a prenesené kompetencie vyplývajúce z legislatívnych
povinností mesta, taktiež dobrovoľné a rozvojové aktivity primátora mesta a poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Komárno deklarované vo volebných programoch.
2. Predložený návrh obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VÚC Nitra, k vlastným rozpočtovým a príspevkovým
organizáciám, ako aj obchodným spoločnostiam.
3. Na schválenie je predložený nasledovný vyrovnaný návrh viacročného rozpočtu obce na
roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu obce na rok 2018:
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Ukazovateľ

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel

Skutočnosť Skutočnosť
2015
2016

Schválený
rozpočet
2017

Očakávaná
skutočnosť
k 31.12.2017

Návrh
rozpočtu
2018

Návrh
rozpočtu
2019

Návrh
rozpočtu
2020

20 609 405

21 396 195

20 704 398

21 735 348

22 104 040

22 530 652

23 106 753

18 778 662

19 351 233

19 222 800

20 410 429

20 764 510

21 654 405

21 741 039

1 830 743

2 044 962

1 481 598

1 324 919

1 339 530

876 247

1 365 714

Kapitálové príjmy

521 445

2 018 770

191 500

366 600

700 000

166 000

166 000

Kapitálové výdavky

2 394 400

924 530

458 681

1 135 239

780 000

261 522

812 964

Rozdiel

-1 872 955

1 094 240

-267 181

-768 639

-80 000

-95 522

-646 964

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozdiel

21 130 850

23 414 965

20 895 898

22 101 948

22 804 040

22 696 652

23 272 753

21 173 062

20 275 763

19 681 481

21 545 668

21 544 510

21 915 927

22 554 003

-42 212

3 139 202

1 214 417

556 280

1 259 530

780 725

718 750

Finančné príjmy
Finančné výdavky
Rozdiel

1 997 139

149 011

0

574 444

34 820

0

0

1 794 617

2 692 385

1 214 417

1 130 724

1 294 350

780 725

718 750

202 522

-2 543 374

-1 214 417

-556 280

-1 259 530

-780 725

-718 750

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok schodok celkom:

23 127 989

23 563 976

20 895 898

22 676 392

22 838 860

22 696 652

23 272 753

22 967 679

22 968 148

20 895 898

22 676 392

22 838 860

22 696 652

23 272 753

160 310

595 828

0

0

0

0

0

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA KOMÁRNO
ROZPOČET PRÍJMOV (22 838 860 eur):
100 - Daňové príjmy (13 583 770 eur)
Najväčšou položkou bežného rozpočtu sú daňové príjmy, ktorých výška v štvorročnom
horizonte vykazuje mierne klesajúcu tendenciu napriek tomu, že podielové dane sa priebežne
zvyšujú. Rozpočtovaná výška podielových daní je na hranici maxima, resp. mierne aj
nadhodnotená, vychádzajúc z prognózy MF SR, nakoľko sa očakáva medziročný nárast oproti
rozpočtu na rok 2016 vo výške 10,3% alebo 6,4% navýšenie oproti očakávanej skutočnosti.
Odporúčam úpravu.
200 – Nedaňové príjmy (2 626 159 eur)
Časť bežných príjmov, ktorá je závislá od politiky samosprávy a činnosti úradu vychádza
z odhadov finančného manažmentu mesta v nadväznosti na skúsenosti z plnenia rozpočtu
príjmov v predchádzajúcich rokoch a platných všeobecne záväzných nariadení, uzavretých
zmlúv. Príjmy z nájmu za nebytové priestory oproti predchádzajúcim trom rokom značne
klesajú. Nereálnou príjmovou položkou je príjem z nájmu od KOMVAK a.s. vo výške 500 tis.
eur, odporúčam upraviť. Z predloženého návrhu rozpočtu príjmov je zrejmý mierny pokles aj
nedaňových príjmov mesta, t.j. príjmov, ktoré má mesto zo svojej činnosti a z hospodárenia so
svojím majetkom.
300 – Granty, transfery (5 088 611 eur)
Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na rok 2018 na položkách preneseného výkonu štátnej
správy sa očakávajú mierne navýšené, ktoré zohľadňujú navýšenie časti miezd. Výška
nenormatívnych príspevkov nie je známa, preto nie sú rozpočtované.
223 – Príjmy RO, PO (805 500 eur)
Sú to príjmy ZUŠ, ŠK a ZPS.
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231 - Kapitálové príjmy (700 000 eur)
Príjmové položky sú špecifikované iba čiastočne, preto je ťažké zhodnotiť ich reálnosť.
453 – Finančné príjmy
Na tejto položke sú rozpočtované iba príjmy z prevodu prostriedkov za výrub drevín.
VÝDAVKY ROZPOČTU (22 838 860 eur):
Návrh výdavkov na rok 2018 bol rozpočtovaný vo výške 24 164 714 eur a bol upravený
s prihliadnutím na rozpočtovanú výšku príjmov na sumu 22 838 860 eur. Posledná verzia
návrhu rozpočtu nebola konzultovaná a odsúhlasená správcami jednotlivých kapitol.
600 - Bežné výdavky (20 764 510 eur)
Predložený návrh bežného rozpočtu výdavkov bol zostavený na základe požiadaviek
jednotlivých odborov a oddelení MsÚ Komárno, rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta vo výške 22 585 064 eur, a následne bola viac menej rovnomerne (nesystémovo)
znížený o 2 174 635 eur na výšku očakávaných príjmov, pričom v niektorých oblastiach, resp.
programoch neboli zohľadnené zákonné požiadavky, zmluvné povinnosti a zníženie nebolo
odsúhlasené so všetkými správcami kapitol.
Zvýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku je plánovaný:
- v programe 1 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva (pričom väčšina
podprogramov je na úrovni predchádzajúceho roka alebo je mierne zvýšenie, iba
v podprograme 1.1 Odbor podpory a vnútornej prevádzky je podstatné zvýšenie
výdavkov),
- v programe 5 Šport, kultúra, média, pamiatky
- v programe 6 Vzdelávanie, najmä na podpoložke 6.1 oprava a údržba
- v programe 7 Sociálne služby a sociálna pomoc, zvýšenie je spôsobené zmenou
legislatívy. Napriek celkovému zvýšeniu objemu finančných prostriedkov predložený návrh
rozpočtu nezohľadňuje v celom rozsahu schválenú národnú stratégiu a zmeny v legislatíve.
V prípade schválenia predloženého návrhu rozpočtu bude potrebné prepustenie
opatrovateliek, napriek tomu, že národná stratégia preferuje ambulantnú opateru oproti
umiestneniu v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré je navyše aj nákladnejšie. Podľa
zákona ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na
takúto sociálnu službu odkázaný, obec, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej
služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného
alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3. V prípade,
že obec zabezpečuje sociálnu službu u neverejného poskytovateľa, toho si klient vyberá
sám a teda obec nemôže výkon sociálnej služby „prideliť' inému neverejnému
poskytovateľovi, ak si ho klient sám nevybral. Zároveň obec, ktorý sociálnu službu
zabezpečuje u neverejného poskytovateľa, je povinný tomuto subjektu poskytovať finančný
príspevok v súlade s § 75 a nasl. Zamestnanci na úseku sociálnej starostlivosti pri výkone
samosprávy obce, ktorí reálne zabezpečujú takéto činnosti, spĺňajú zákonom ustanovenú
podmienku v § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme, a majú nárok na zvýšenie tarifného platu o 15 %, čo
im nebolo priznané doteraz a ani predložený návrh rozpočtu to neumožňuje.
Sociálny a správny odbor v poslednom období eviduje zvýšený počet sociálnych prípadov.
Nový zákon o sociálnych službách ukladá obciam viac povinností, ako tomu bolo doteraz,
ktoré doteraz mesto Komárno nezabezpečovalo.
Problémy a úlohy na tomto úseku sú rôzneho charakteru, od riešenia problémov
novorodencov až po seniorov – jedná sa o tisíce ľudí. Nerešpektovanie, resp. neriešenie
potrieb na tomto úseku má za následok prehlbovanie problémov. Chýbajú v našom meste
služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako centrum pomoci, podporované bývanie,
zariadenie opatrovateľskej služby, ochrana rodín atď., pričom už aj na rok 2017 bola
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schválená suma 260 tis. eur na výstavbu I. etapy Centra pomoci z predaja majetku v bode
D.1 realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok
2017 dňa 23.03.2017.
Zníženie výdavkov je:
- v programe 4 – Prostredie pre život, v podprograme 4.2 Komunálny odbor. Zníženie nie
je žiadnym opodstatneným argumentom podložený. Je potrebné poznamenať aj to, že
zmluvná doba zmlúv o dielo na vykonávanie komunálnych služieb, ako je zber, odvoz
a likvidácia komunálneho odboru; čistenie verejných priestranstiev, bežná a zimná údržba a
miestnych komunikácií; zabezpečenie verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene,
vypršala a predĺženie týchto zmlúv je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Mesto
ako verejný obstarávateľ malo vykonať verejné obstarávanie na tieto služby v predstihu,
včas, t.j. pred ukončením zmlúv o dielo, a rozpočet na rok 2018 a následné roky mal byť na
týchto položkách korektne zostavený. Komunálne služby zabezpečené v roku 2017 (napr.
zvislé a vodorovné dopravné značenie) COMORRA SERVISOM boli drahšie a horšej kvality,
ako dodávateľsky víťazom verejného obstarávania. Neplánovanie výdavkov na prevádzku
zberového dvora, tým neprevádzkovanie zberného dvora je porušením § 80 ods. 6 a § 81
a 82 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Priemerné čerpanie v podprograme 4.2 (nosný bod programu 4 - Prostredie pre život)
spätne na tri roky je 2,5 mil. eur. Súčasný návrh 2,2 mil. eur je hlboko pod týmto
priemerom, na dôvažok v roku 2018 vstúpia do platnosti nové zmluvy na ktoré prebehne
verejné obstarávanie, ak prebehne, de facto na všetky verejnoprospešné služby. Je chybou
nepočítať s nárastom 5 rokov starých cien minimálne o 10% (inflácia, nárast miezd,
zavedenie mýta v posledných 5 rokoch). V rozpočte plánovaných 2,2 mil. eur nebude ďaleko
stačiť na vykrytie ani základných povinností samosprávy na úseku komunálnej sféry. Aj
súčasne vynaložené prostriedky zaostávajú za celoslovenským priemerom ostatných
miest (napr. výdavky na 1 obyvateľa na úseku odpadového hospodárstva, výdavky na
údržbu 1 svetelného bodu VO, výdavky na 1 m 2 zelenej plochy, výdavky na opravu
miestnych komunikácií vyjadrené v eur na 1 km, atď.). Viď: Inovatívne nástroje riadenia
v praxi slovenských samospráv: programové rozpočtovanie a benchmarking.
-

V programe 9.1 – bytové oddelenie - zníženie návrhu výdavkov na položke Energie
a Všeobecné služby bude spôsobovať, že mesto Komárno v mesiacoch november
a december 2018 nebude schopné plniť zákonom uložené povinnosti.
V zmysle § 10 ods.1 a ods. 6 zákona č.182/2003 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestoroch v znení neskorších predpisov vlastníci v dome (v tomto prípade mesto Komárno)
sú povinní v súlade so zmluvami o výkone správy poukazovať mesačne vopred preddavky
do fondu prevádzky, údržby a opráv a za plnenia poskytované s užívaním bytu a sú povinní
platiť odmenu správcu.
V časti všeobecné služby jedná sa o zazmluvnené platobné podmienky, ktoré nie sú
rešpektované, podhodnotená položka, na úrovni 70 % z predpokladaných výdavkov.

- Podstatné zníženie je aj v programe 8 – Rozvoj mesta.
- Zníženie je aj v programe 9 Bývanie v podprograme 9.1.Oddelenie správy a údržby
bytov
- Zníženie výdavkov na podpoložke 6.1 Údržba budov a zariadení – originálne kompetencie,
vlastné budovy.
V prípade odsúhlasenia predloženého návrhu bežného rozpočtu sa mesto môže dostať do
takej situácie, že nebude schopné zabezpečiť niektoré základné povinnosti v celom rozsahu,
ktoré predpisujú obciam zákony (zákon o obecnom zriadení, Zákon o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch,
zákon o sociálnych službách, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a ďalšie) a nebude schopné plniť zmluvné povinnosti.
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700 Kapitálové výdavky
Výška investícií je limitovaná výškou príjmov, aj možnosťami získania kapitálových grantov.
800 Finančné výdavky
Tu sú rozpočtované výdavky na splácanie doterajších úverov, leasingov a navrhovaný vklad do
majetku KOMVaK.
ZHODNOTENIE ANALÝZY:
1. Zákonné a formálne náležitosti predloženého návrhu rozpočtu
Predložený návrh rozpočtu je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi uvedenými
v časti legislatívne východiská tohto stanoviska.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Komárno
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta od 28.11.2017 t.j.
viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím bola splnená zákonná podmienka.
3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
4. Vecná správnosť
Predložený rozpočet je zostavený z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti
a z hľadiska štruktúry zostavený správne, spĺňa požadované formálne a obsahové
náležitosti.
Predložený rozpočet výdavkov Mesta Komárno v porovnaní s plnením predchádzajúcich
rokov sa javí tak, že mesto Komárno v prípade schválenia predloženého návrhu rozpočtu
bez zmien nebude schopné zabezpečiť všetky samosprávne funkcie, komunálne a sociálne
služby obyvateľom.
ZÁVER
Návrh trojročného rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018
je po formálnej stránke spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol
verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, tým boli
splnené všetky zákonné podmienky, preto:
návrh trojročného programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Komárne
po zohľadnení zásadných pripomienok
schváliť.

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór

V Komárne dňa 30.11.2017
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