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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 06. júna 2018
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, PaedDr. Kiss Péntek József, Kovács Juraj, PaedDr. Zuzana
Langschadlová, Jana Mačicová, Mgr. Szabó Csilla
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. Less Károly, PaedDr.
Farkas Adrianna, PaedDr. Héder Ágnes,
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
- hosť:
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.
Ako prvé, dala hlasovať o schválení poradia programových bodov.
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 5:0:0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-1853/2018
Návrh VZN Mesta Komárno č.
/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007
o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení
VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že mestu bol doručený protest
prokurátora zo dňa 10.04.2018 proti VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu
Mesta Komárno na podporu talentov. Ďalej uviedol, že prokurátor preskúmal VZN a zistil, že nie
je v súlade s platnými právnymi predpismi nakoľko :
- v zmysle zákona nie je možné poskytnúť finančnú dotáciu fyzickej osobe, ale len právnickej
osobe a FO – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta,
- nie je možné zistiť účel finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov a taktiež
povinnosť žiadateľa použiť štipendium na účel, ktorý mu má byť poskytnutý,
- zmätočne sú používané pojmy – strieda sa pojem „štipendium“ s pojmom „dotácia“,
- nie sú špecifikované podmienky mesačných splátok resp. ich splatnosť,
- nie je ohraničený čas na predloženie správy o použití štipendia.

Konštatoval, že materiál vypracoval právne oddelenie MsÚ Komárno. Ďalej konštatoval, že MsÚ
Komárno navrhuje sa vyhovieť protestu prokurátora a prijať návrh VZN č. /2018, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 8/2007. Zároveň uviedol, že návrh VZN už bol vyvesený a zverejnený dňa
17.05.2018.
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1917/2018
Návrh počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno v školskom roku 2018/2019
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál bol vypracovaný
a predložený v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
schválenie. Konštatoval, že Mesto Komárno plánuje v maximálnej miere vyžiť priestory v MŠ
(čo povoľuje zákon). Ďalej konštatoval, že MŠ Handlovská je ešte na zozname, nakoľko do
dnešného dňa nemáme informácie od MŠVVaŠ SR o schválení prenesenia kompetencií
a odovzdania zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ Handlovskej pre Reformovanú kresťanskú cirkev
na Slovensku, Cirkevného zboru Komárno.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1918/2018
Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2018/2019
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál bol vypracovaný
a predložený v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
schválenie. Konštatoval, že všetky školy ešte nevedeli odovzdať predpokladaný počet žiakov a
tried z dôvodu, že ešte nemajú výsledky vyšetrení od Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Komárno. Ďalej uviedol, že po obdržaní výsledkov od CPPPaP
a nahlásení údajov od ZŠ s VJM Eötvösa, ZŠ pohraničná a ZŠ rozmarínová tabuľka bude
upresnená.
Komisia konštatovala, že nie sú známe všetky čísla. Komisia žiada upresniť materiál a
odporúča prejednať materiál na zasadnutie MZ po doplnení údajov.
Komisia odporúčala prejednať materiál na zasadnutí MZ po doplnení údajov.
Pomer hlasovania: 6:0:0

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
TE-1904/2018
Správa o priebehu 27. Komárňanských dní 2018
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že aj vďaka počasiu môžeme celkovo
hodnotiť tohtoročné KN dní ako úspešné. Ďalej uviedol, že hlavnými dejiskami programov boli
Námestie generála Klapku, Palatínová ulica, Župná ulica, Nádvorie a amfiteáter Dôstojníckeho
pavilónu, Park Anglia, Stará pevnosť a Športová hala. Konštatoval, že organizátori podujatí
zaznamenali vysoký počet návštevníkov. Ďalej konštatoval, že z pohľadu financií tohtoročné KN
dní ukazujú zatiaľ negatívnu bilanciu (vo výške -4 až -5 tis. eur), čo zapríčinilo, že rozpočet bol
ukrátený a ani sponzoring nebol zabezpečené na predpokladanej úrovni, ale ešte očakávame
dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Komisia konštatovala, že všetky priestory boli využité na 100% a programy boli zabezpečené na
vysokej úrovni. Ďalej konštatovala, že bolo by dobré vypísať konkurz na zabezpečenie KN dní
min. na 3-4 roky, aby organizátori mohli dlhodobo a v dostatočnom časovom predstihu
naplánovať jednotlivé akcie.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6:0:0

TE-1906/2018
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 – Židovská náboženská
obec
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že Židovská náboženská obec
v Komárne predkladal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č.12/2016 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. Ďalej uviedol, že žiadateľ žiada o finančný príspevok na
realizáciu projektu: „Obnova Mikve – rituálneho kúpeľa v Komárne, Ul. Eötvösa 9“ vo výške
2.000 eur, výška finančnej spoluúčasti žiadateľa je 900 eur, t.j. celkový rozpočet projektu je vo
výške 2.900 eur.
Komisia konštatovala, že rituálny kúpeľ – Mikve je široko-ďaleko jedinou ustanovizňou tohto
druhu, t.j. je raritou. Ďalej konštatovala, že uvedená pamiatka nie je umiestnená na verejnom
priestranstve ale v súkromnom obytnom dome. Komisia preto žiada doplniť materiál
s podrobnou správou, že ako to bude využité po rekonštrukcii, ako bude slúžiť verejnosti, resp.
turizmu a ako bude zabezpečený prístup pre verejnosť časovo aj priestorovo. Komisia odporúča
prejednať materiál na nasledovnom zasadnutí komisie po doplnení.
Komisia odporúčala stiahnuť materiál z rokovania, doplniť v zmysle žiadostí komisie
a opakovane prejednať materiál na nasledujúcom zasadnutí komisie po doplnení.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

D/ RÔZNE
TE-1867/2018
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2018
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené finančné
prostriedky za obdobie január až máj 2018, 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: 6:0:0

Na záver rokovania Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ oboznámil členov komisie s aktuálnymi
záležitosťami na odbore. Uviedol, že prijatie najlepších žiakov bude dňa 20.06.2018. Ďalej
uviedol, že prebieha oprava a rekonštrukcia škôl a školských zariadení v zmysle uznesenia MZ,
a je reálne, že v tomto roku práce budú včas dokončené.
Komisia žiadala zabezpečiť prijatie najlepších žiakov vo dvoch termínoch a to nasledovne: od 9
hod. pre žiakov ZŠ a od 11 hod. pre žiakov SŠ.

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

Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 07.06.2018

Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

