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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 24. októbra 2017
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Ondrej Gajdáč, PaedDr. Kiss Péntek József, PaedDr.
Farkas Adrianna, PaedDr. Zuzana Langschadlová, Jana Mačicová,
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Mgr. Less Károly, PaedDr. Héder Ágnes, Kovács
Juraj, Mgr. Szabó Csilla
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
- hosť: Ing. Sebı Beáta – vedúca OKCRaP,
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry
D/ Rôzne
E/ Záver

A/ OTVORENIE
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala členov a ostatných prítomných.
Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ navrhol doplniť program s materiálmi :
1. TE-1576/2017 Žiadosť základných škôl o zabezpečenie exportu dát
2. Žiadosť základných škôl o zabezpečenie plnenia zákonných povinností zriaďovateľa pri
prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone samosprávy smerom k základným
školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Členovia komisie súhlasili s doplnením programu s uvedenými materiálmi. Mgr.
Szénássy Tímea, predsedníčka komisie dala hlasovať o schválení poradia programových
bodov.
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 6:0:0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-1562/2017
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
na rok 2017 – normatívna dotácia
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál neobsahuje konkrétne
čísla, nakoľko MŠVVaŠ SR do dnešného dňa nezverejnilo nové údaje o dotácií na prenesenú
kompetenciu po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2017. Ďalej uviedol, že MsÚ odporúča
rozpísať normatívnu dotáciu podľa MŠVVaŠ SR, t.j. vo výške 100% pre každú školu.
Komisia súhlasí s rozdelením podľa MŠVVaŠ SR a konštatovala, že nakoľko materiál
neobsahuje konkrétne čísla, odporúča prejednať materiál po doplnení na zasadnutí Rady pri MZ
a MZ.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

TE-1563/2017
Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2017 – vlastné príjmy
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že riaditelia škôl a školských zariadení
žiadajú o úpravu rozpočtu vlastných príjmov.
Komisia odporúča schváliť úpravu vlastných príjmov škôl a školských zariadení.
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1564/2017
Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2017 po prepočítaní údajov o počte
žiakov k 15.9.2017
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál obsahuje návrh na zmenu
rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Spojenej cirkevnej školy
MARIANUM na rok 2017 po prepočítaní údajov o počte detí a žiakov k 15. septembru 2017
v zmysle VZN Mesta Komárno č. 4/2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2017. Ďalej uviedol, že výrazné navýšenie je u CVČ (+9.095 eur), kde počet
zapísaných žiakov sa zvýšil zo 409 na 481. V prípade materských škôl je zvýšenie o 1.365 eur,
školské jedálne + 3.650 eur. Celkom za ŠKD je zníženie o 4.978 eur, pre ZUŠ -2.274 eur a pre
cirkevnú školu MARIANUM je zvýšenie o 11.952 eur. Celková úpravu rozpočtu školských
zariadení je vo výške 18.810 eur. Konštatoval, že zdroj ešte nie je určený, nakoľko v kapitole
Odboru školstva už nie sú voľné finančné prostriedky.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1565/2017
Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2017 – 6%-né navýšenie miezd od
septembra 2017
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že MsÚ navrhuje upraviť výšku
rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotáciu pre Cirkevnú
spojenú školu MARIANUM na rok 2017 z dôvodu, že od 1.9.2017 sa zmenila výška platových
taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 6% a plat nepedagogických zamestnancov
regionálneho školstva o 2%. Ďalej uviedol, že celkové náklady súvisiace s navýšením
mzdových nákladov sú vo výške 46.543 eur za mesiace september až december 2017.
Konštatoval, že zdroj ešte nie je určený, nakoľko v kapitole Odboru školstva už nie sú voľné
finančné prostriedky.
Komisia konštatovala, že zvýšenie platov pedagogických, odborných a nepedagogických
zamestnancov sú legislatívne upravené, mesto musí vykryť zvýšené náklady na mzdy.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1566/2017
Žiadosť o podporu environmentálnych aktivít ZŠ
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že v programovom rozpočte Mesta
Komárno na rok 2017 boli schválené finančné prostriedky na zavedenie separovaného zberu
v celkovej výške 10 tis. eur. MsÚ predkladá návrh na rozdelenie dotácie na podporu
environmentálnej výchovy na školách na základe ich žiadostí v celkovej výške 9.035 eur.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1567/2017
Žiadosť ZŠ pohraničnej o dofinancovanie rekonštrukcie
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že uznesením č. 1296/2017 bola
schválená finančná dotácia pre ZŠ pohraničnú na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške
10.000 eur. Ďalej uviedol, že poskytnutá dotácia škole nebola postačujúca na pokrytie všetkých
nákladov, z toho dôvodu škola žiada dofinancovať rozdiel vo výške 5.650,93 eur.
Komisia konštatovala, že škola by sa mala hospodáriť s finančnými prostriedkami, koľko mal
k dispozícií. Ďalej konštatovala, že sú predložené dva varianty návrhu na uznesenie a budú sa
hlasovať na jednotlivé návrhy v poradí predkladania.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie – Variant č.1.
Pomer hlasovania: 4:1:1

TE-1574/2017
Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 o spolufinancovanie projektu
„V základnej škole úspešnejší“
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ZŠ pohraničná predložila žiadosť
na spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“, ako na predchádzajúce
zasadnutie komisie ZŠ J.A. Komenského a ZŠ rozmarínová. Ďalej uviedol, že projekt je
vypracovaný na roky 2017-2020 na vytvorenie pracovného miesta pre dvoch asistentov učiteľa
v celkovej výške 62.280 eur. Konštatoval, že v roku 2017 škola žiada dotáciu na uvedený
projekt vo výške 173 eur.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1568/2017
Žiadosť ZŠ rozmarínovej o refundáciu a zvýšenie dotácie na rok 2018
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že škola žiada o refundáciu a zvýšenie
finančnej dotácie a rozpočtu na rok 2018 a zmenu a navýšenie rozpočtu na rok 2017. Ďalej
uviedol, že škola žiada o navýšenie rozpočtu na rok 2017 o finančné prostriedky vo výške
19.500 eur z dôvodu zníženia počtu žiakov (za predchádzajúce dva roky je zníženie o 46
žiakov). Konštatoval, že škola napriek reštrukturalizácie nevie vykryť chýbajúce finančné
prostriedky na mzdové náklady.

Komisia konštatovala, že žiadosť školy nie je jednoznačná, z toho dôvodu navrhuje materiál
upresniť a predložiť na rokovanie Rady pri MZ a MZ po upresnení. Ďalej konštatovala, že ak
naozaj chýbajú škole finančné prostriedky na mzdy zriaďovateľ bude musieť vykryť mzdové
náklady v plnej miere. Ďalej odporúča vykonať kontrolu na škole na úseku personalistiky
a mzdy. Ďalej konštatovala, že výpadok školských klubov detí z mesačného príspevku žiakov
v hmotnej núdzi (žiaci, ktorí namiesto 10 eur platia zníženú sumu v ŠKD) treba neodkladne
riešiť.
Komisia žiada upresniť materiál.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

TE-1569/2017
Návrh na zmenu uznesenia č. 1296/2017
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ZŠ práce podala žiadosť na
preklasifikáciu výdavkov z kapitálových na bežné, nakoľko poskytnuté finančné prostriedky
v celkovej výške 4.500 eur nebudú čerpané na investičné účely, ale na modernizáciu
a revitalizáciu miestností pre stravníkov. Ďalej uviedol, že v prípade ŠJ Komenského suma na
nákup kuchynských strojov bola zle odhadnutá riaditeľkou ŠJ. Konštatoval, že konečné čísla
v rozpočte nebudú zmenené len presunuté z jednej položky na druhú.
Komisia konštatovala, že ak uvedené zmeny už boli realizované, tak škola aj úrad porušili
finančnú disciplínu. Ďalej konštatovala, že úpravu treba žiadať dopredu a nie dodatočne, a nie
je možné dotáciu schválenú na kapitálové výdavky čerpať na bežné.
Komisia žiada prejednať materiál na zasadnutí Rady pri MZ a MZ.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

TE-1570/2017
Návrh na zmenu názvu a sídla CVČ Komárno
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že nakoľko CVČ bol presťahovaný do
novej budovy úrad oficiálne musí podať na MŠVVaŠ SR návrh na zmenu názvu a sídla CVČ.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY

TE-1552/2017
Návrh na inováciu Komárňanských dní a Vínneho korza
Ing Sebı, vedúca OKCRaP predkladala materiál. Uviedla, že Komisia pre medzinárodné vzťahy
a cestovný ruch neodporúča schváliť dotáciu a vypísanie verejného obstarávania na 4 roky,
nakoľko pred komunálnymi voľbami to nie je etické. Ďalej uviedla, že komisia odporúča schváliť
1. variantu a vyčleniť v Programovom rozpočte mesta na rok 2018 celkom 45 tis. eur na
realizovanie verejných obstarávaní v rámci 27. roč. Komárňanských dní. V prípade Vínneho

korza, taktiež komisia odporúča schváliť 1. variantu a vyčleniť v Programovom rozpočte mesta
na rok 2018 celkom 15 tis. eur na realizovanie verejných obstarávaní na 11 roč. Vínneho korza.
Komisia konštatovala, že dôležité je, aby verejné obstarávania boli skôr vyhlásené. Komisia
odporúča schváliť dotáciu Komárňanských dní na 1 rok vo výške 45 tis. eur a pre Vínne korzo
vo výške 15 tis. eur.
Komisia odporúčala schváliť 1. variantu návrhu na uznesenie pre 27. roč. Komárňanských dní
s dotáciou vo výške 45 tis. eur.
Pomer hlasovania: 5:0:1
Komisia odporúčala schváliť 1. variantu návrhu na uznesenie pre 11. roč. Vínneho korza
s dotáciou vo výške 15 tis. eur.
Pomer hlasovania: 4:1:1

D/ RÔZNE

TE-1576/2017
Žiadosť základných škôl o zabezpečenie exportu dát
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že firma Novitech a.s. Košice,
dodávateľ softvéru pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno vypovedala
zmluvu o poskytovaní služieb, z toho dôvodu školy žiadajú o zabezpečenie exportu dát do
nového softvéru. Ďalej uviedol, že k materiálu bola priložená aj cenová ponuka firmy na export
dát v personálnych veciach v celkovej výške 8.565,60 eur. Ďalej konštatoval, že ZŠ pohraničná
už má podpísanú zmluvu firmou IVES.
Komisia konštatovala, že export dát treba zabezpečiť a žiada Finančnú komisiu nájsť finančné
prostriedky vo výške 8.565,60 eur na zabezpečenie exportu.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

Žiadosť základných škôl o zabezpečenie plnenia zákonných povinností zriaďovateľa pri
prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone samosprávy smerom k základným
školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
PaedDr. Langschadlová, riaditeľka ZŠ Komenského predkladala materiál. Konštatovala, že
riaditelia ZŠ žiadajú zriaďovateľa o zlepšenie vzťahu a spolupráci s mestským úradom, aby
zabezpečil úlohy vyplývajúce zo zákona.
Komisia uviedla, že žiadosť škôl je alarmujúca. Konštatovala, že väčšina vymenovaných
žiadostí ZŠ sú realizovateľné. Ďalej konštatovala, že úrad je na to, aby bol nápomocný vo
všetkom, metodicky a organizačne riadil tie školy.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

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

