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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 21. novembra 2016
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. Less Károly, PaedDr. Héder Ágnes,
Kovács Juraj, PaedDr. Zuzana Langschadlová,
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: PaedDr. Kiss Péntek József, PaedDr. Farkas
Adrianna, Jana Mačicová, Mgr. Szabó Csilla
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
- hosť: Ing. Sebı Beáta, zástupcovia O.Z. KKBK
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry
C/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva
D/ Rôzne
E/ Záver

A/ OTVORENIE
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala členov a ostatných prítomných.
Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Uviedla, že v zmysle
rozhodnutia komisie zo dňa 17. októbra 2016 MsÚ pozval predstaviteľov Občianského
združenia KKBK Nitra na odprezentovanie projektu, resp. festivalu s názvom BASEMENT
FESTIVAL 2017, z tohto dôvodu navrhla prejednať uvedený materiál ako bod prvý.
Ďalej uviedla, že predkladá návrh VZN o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno.
Konštatovala, že nakoľko materiál má finančný dopad na rozpočet mesta žiada prejednať návrh
VZN pred materiálom „Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017-19“ ako bod
č.3.
Ako prvé, dala hlasovať o schválení poradia programových bodov po upresnení.
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 6:0:0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
TE /2016
Žiadosť Občianskeho združenia KKBK, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra o povolenie
zorganizovať kultúrne podujatie BASEMENT FESTIVAL 20107
Zástupcovia Občianskeho združenia KKBK Nitra predložili žiadosť o povolenie a podporu pri
organizovaní trojdňového mestského festivalu s názvom BASEMENT FESTIVAL 2017, ktorý
plánujú realizovať v meste Komárne počas letných mesiacov v roku 2017 v priestoroch starej
a novej časti Pevnosti Komárno.

Komisia konštatovala, že festival každopádne prinesie život do mesta, avšak členovia komisie
majú obavy, že občanom, ktorý žijú v centre, sa nebude páčiť hlasnejšia elektronická hudba
počas trvania festivalu. Ďalej sú otázne aj bezpečnostné podmienky, eliminácia užívania
omamných látok, resp. predaj tvrdého alkoholu.
Komisia žiada predstaviteľov občianskeho združenia predložiť na nasledujúce zasadnutie
komisie konkrétny organizačný plán, popr. aj vizualizáciu, zoznam vystupujúcich, bezpečnostné
podmienky, harmonogram práce, referencie, platné povolenie na usporiadanie spoločenskej
činnosti, zoznam firiem, ktorými O.Z. KKBK bude spolupracovať pri organizovaní festivalu
(vizuálna a zvuková technika, javisko, SBS, atď.), resp. iné doklady, ktoré pomôžu členom
komisie pri rozhodovaní.

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-1076/2016
Žiadosť ZŠ pohraničnej o zmenu rozpočtu a preklasifikovanie vlastných príjmov na rok
2016
Mgr. Bajkai predkladal materiál. Uviedol, že riaditeľ ZŠ pohraničnej žiada o zmenu rozpočtu
školy na rok 2016 z dôvodu navýšenia vlastných príjmov základnej školy o finančné prostriedky
vo výške 2.000 eur a školského klubu detí o 500 eur, zároveň žiada aj o preklasifikovanie
vlastných príjmov základnej školy z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej výške
4.671 eur na dokončenie projektu „Bezpečný areál – bezpečné detstvo“, aby sa obnovil
nebezpečný a nevhodný podklad školského dvora nanesením novej asfaltovej vrstvy.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 5:0:1

D/ RÔZNE

TE/2016
Návrh VZN o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste
Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno
Mgr. Szénássy, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že sa jedná o návrh
VZN, ktorý je podobný k VZN na podporu a rozvoj cestovného ruchu na území mesta a VZN na
ochranu životného prostredia. Oboznámila členov komisie s obsahom a vysvetlila hlavné
podmienky poskytovania dotácie. Ďalej konštatovala, že maximálna výška dotácie na jeden
projekt je 2.000 eur, pri minimálnej spoluúčasti 30%. Uviedla, že predkladatelia materiálu

navrhujú vyčleniť v Programovom rozpočte mesta na rok 2017 finančnú čiastku v celkovej výške
10 tis. eur na uvedený účel.
Komisia konštatovala, že v zmysle §3 žiadateľom nemôžu byť právnické osoby, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN.
Pomer hlasovania: 5:0:1

TE-1027/2016
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a nezáväzný návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že komisia by sa mala zaoberať
sa s programami 5 – Šport, kultúra, média a pamiatky a 6 - Vzdelávanie v návrhu
Programového rozpočtu.
Komisia navrhla upraviť návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017
nasledovne:
1. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.1 – Podpora projektov na ochranu
kultúrnych pamiatok z 0 eur na 10.000 eur, t.j. celkovo o 10.000 eur v zmysle VZN,
Pomer hlasovania: 4:0:2
2. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.13 – Medzinárodný mládežnícky
tábor z 0 eur na 8.000 eur, t.j. celkovo o 8.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
3. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.14 – Komárňanský komorný
orchester z 0 eur na 10.000 eur, t.j. celkovo o 10.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
4. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 6.1 – Školy – vynútené opravy
a údržba zo 100.000 eur na 250.000 eur, t.j. celkovo o 150.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
5. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 6.1 – Základná umelecká škola z
583.620 eur na 590.000 eur, t.j. celkovo o 6.380 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
6. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.12 – Miestny odbor Matice
Slovenskej z 0 eur na 10.000 eur, t.j. celkovo o 10.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
7. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.11 – Jókaiho nadácia z 0 eur na
10.000 eur, t.j. celkovo o 10.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0
8. navýšenie na strane bežných výdavkov, Program 5.1 – Hmotná núdza ŠKD z 0 eur na
5.000 eur, t.j. celkovo o 5.000 eur,
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1077/2016
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2016
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené finančné
prostriedky v roku 2016, ktorých na základe uznesenia MZ môže podpísať a schváliť primátor
mesta a úrad predkladá v pravidelných intervaloch na zasadnutie MZ. Uviedol, že materiál má
informatívny charakter.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 5:0:1

E/ ZÁVER
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za
ukončené.

Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 22.11.2016
Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

