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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže  

Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 17. októbra 2016 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, PaedDr. Kiss Péntek József, Mgr. Less Károly, PaedDr. 

Héder Ágnes, Kovács Juraj, Jana Mačicová, Mgr. Szabó Csilla 
-  ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: Mgr. Ondrej Gajdáč,  Mgr. Szabó Csilla 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: PaedDr. Farkas Adrianna, PaedDr.Héder Agnes, 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Szénásyová Melinda 
- hosť: Ing. Sebı Beáta 
 
Program:   A/ Otvorenie 

B/ Ing. Beata Seb ı – informatívny materiál – výzva na predkladanie ce novej  
ponuky „ Zabezpe čenie a organizácia vybraných činností v rámci                 
26. Komár ňanských dní 2017“. 

C/ Občianske združenie KKBK Nitra – žiados ť o povolenie kultúrneho 
     Podujatia BASEMENT FESTIVAL 2017 
D/ Návrh na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti  

Mesta Komárno na rok 2016 
E/ Mgr. János Bajkai – Návrh na úpravu rozpo čtu školských zariadení na rok 

2016  
F/ Rôzne – žiadosti kultúrnych fondov 
G/ Záver 

 
 
A/ OTVORENIE 
 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie.   
Pomer hlasovania: 6:0:0 

 
 
B/ Ing. Beata Seb ı – informatívny materiál – výzva na predkladanie ce novej ponuky           

„ Zabezpe čenie a organizácia vybraných činností v rámci 26. Komár ňanských dní 
2017“. 

 
Informatívny materiál. 
  
 
C/ Ing. Beata Sebo  - žiados ť  Občianskeho združenia KKBK, Štefánikova tr. 9, 949 01 
Nitra  o povolenie  zorganizova ť kultúrne podujatie BASEMENT FESTIVAL 20107  
 
Komisia sa rozhodla pozvať na najbližšie zasadnutie predstaviteľov občianskeho združenia 
o odprezentovanie tohto projektu.  
 
Komisia odsúhlasila pozvanie.  
Pomer hlasovania :6:0:0 
 
 
D/ Mgr. János Bajkai – TE  1039/2016 Návrh na zmenu  rozpo čtu základných škôl 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016  
 



Komisia odporúča  tento materiál predložiť na rokovanie finančnej komisie a ďalej na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
E/ Mgr. János Bajkai – TE 1036/2016 Návrh na úpravu  rozpo čtu školských zariadení na 
rok 2016  
 
Komisia odporúča tento materiál predložiť na rokovanie finančnej komisie a ďalej na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
Ďalej predložil Mgr. Bajkai žiadosť  Cirkevnej školy Marianum o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku pre školu.  
 
Komisia nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov. 
Pomer hlasovania : 6 :0 :0 
 
 
Ďalej predložil Mgr. Bajkai Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 
o navýšenie  poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2017- návrh rozpočtu.  
 
Komisia odporúča predmetnú žiadosť posúnúť ďalej na finančnú komisiu, do rady  a na mestské 
zastupiteľstvo. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
Bolo spomenuté, že prišla žiadosť zo ZŠ Móra Jókaiho na navýšenie rozpočtu na rok 2016. 
Z technických príčin sme nevedeli pripraviť materiál. 
Táto žiadosť bude prerokovaná na finančnej komisii. 
Hlasovanie : bez hlasovania 
 
 
 
F/ Rôzne – žiadosti kultúrnych fondov  
 
     Mgr. Tímea Szénássy -  žiadosť, ktorá bola doteraz uverejnená na kultúru už neexistuje , 
treba vytvoriť novú žiadosť a poprosím Vás, aby ste emailom zaslali Vaše návrhy, priority , ktoré 
by mala žiadosť obsahovať. Termín  na zaslanie  návrhov, pripomienok  je  23.10.2016 .  
 
 
 
G/ ZÁVER 
 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 
ukončené. 

 
 

Zapísala : Szénásyová Melinda 
Komárno, 18.10.2016 
                                                                            Mgr. Tímea Szénássyová 
                                                                              predsedníčka komisie   


