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Materiál obsahuje - Melléklet:
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzıkönyve

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 27. augusta 2018
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Less Károly, PaedDr. Zuzana Langschadlová, Jana
Mačicová (neskorší príchod), Mgr. Szabó Csilla, PaedDr. Kiss Péntek József,
Kovács Juraj
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Mgr. Ondrej Gajdáč, PaedDr. Farkas Adrianna,
PaedDr. Héder Ágnes
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľka: PaedDr. Judit Bagita
- hosť: Velebová Georgina
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.
Vedúci OŠKaŠ žiadal do bodu rôzne prijať Žiadosť riaditeľa ZUŠ, ktorá bola doručená 27. 08.
2018
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0
Členka komisie Jana Mačicová sa dostavila na zasadnutie oneskorene, tesne po odsúhlasení
programu.
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-1951/2018
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2018
Mgr. Bajkai predkladal materiál. Uviedol, že materiál obsahuje polročné výsledky hospodárenia
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno. Ďalej konštatoval, že
materiál bol predložený aj na zasadnutie Finančnej komisie na prejednanie. Uviedol, že k 15.
septembru musia školy nahlásiť nové údaje o počtoch detí a žiakov, na základe ktorých budú
prepočítané normatívne finančné prostriedky na rok 2018. Ďalej uviedol, že podľa predbežných
informácií ZŠ M. Jókaiho s VJM bude mať problémy s finančným vykrytím celkovej prevádzky
ŠKD ale touto témou bude možné sa zaoberať len po 15. 09. 2018, keď budú hlásené presné
počty žiakov v jednotlivých škôl. Riaditeľka ZŠ podala žiadosť k tejto veci.
ZŠ Komenského mala nejasnosti pri fakturácií školy v prírode, ale vec už je vyriešená, ako to
potvrdzovala aj riaditeľka ZŠ, členka komisie.
Komisia brala na vedomie Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1.
polrok 2018 bez komentára.

Komisia odporúča brať na vedomie všetky návrhy na uznesenie.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0
TE-1953/2018
Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 – Spoločný
školský úrad
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že MsÚ Komárno žiada o navýšenie
rozpočtu Spoločného školského úradu na rok 2018 o finančné prostriedky v celkovej výške
4 350 eur na vyplatené odstupné bývalej zamestnankyne SŠÚ. Ďalej uviedol, že rozpočtové
oparenie bude vykonať Mestský úrad Komárno v rámci príslušnej rozpočt. položky
Komisia brala na vedomie komentár vedúceho.
Komisia odporúčala návrh schváliť.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
TE-1961/2018
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na
podporu talentov
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že v zmysle VZN mesta Komárno č.
8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov termín
predloženia žiadostí bol do 30. júna 2018. Konštatoval, že do tohto termínu nikto neodovzdal
žiadosť o poskytovaní štipendia. Po termíne boli podané žiadosti Réku Korpása (dňa 02. júla
2018) a Bence Misáka (dňa 03. augusta 2018). Ďalej konštatoval, že jednotlivé žiadosti spolu
s povinnými prílohami tvoria prílohu tohto materiálu. Uviedol, že v zmysle VZN Mesta Komárno
č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov
maximálna výška podpory je 1.660 eur pre uchádzača, a štipendium sa poskytuje na obdobie
školského roka najviac dvom žiadateľom. Ďalej uviedol, že obidve žiadosti boli prijaté po
termíne ale obidvaja uchádzači reprezentujú mesto, vystupujú na rôznych podujatiach, ako sú
sobáše, výročné oslavy a pod.
Komisia konštatovala, že štipendium je možné udeliť 2 osobám a uchádzači sú práve dvaja.
Réka Korpás bola dotovaná v roku 2016, Bence Misák v rokoch 2016 a 2015.
Komisia odporúča schváliť výšku štipendia na šk. rok 2018/19 v maximálnej výške, t. j. 1.660
eur na jednu osobu.
Komisia odporúča schváliť poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na podporu talentov pre Réku Korpása.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0
Komisia odporúča schváliť poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na podporu talentov pre Bence Misáka.
Pomer hlasovania: 7 : 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. Konštatoval, že komisia už rokovala o žiadosti ŽNO na svojom

predchádzajúcom zasadnutí, avšak komisia žiadala 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. Doplnenie tvorí prílohu materiálu.
Komisia brala na vedomie žiadosť bez komentára.
Komisia odporúča schváliť žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

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 jún až august 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: 7 : 0 : 0
TE-2000/2018
Žiadosť riaditeľa ZUŠ – Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno - finančná
dotácia na obnovu baletovej podlahy.
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené finančné
prostriedky na obnovu baletovej podlahy v miestnosiach ZUŠ za 4808,34 EUR. Opodstatnenosť
žiadosti vidí vedúci OŠKaŠ v tom, že danú podlahu predpíš ŠVP a prekladaná cenová ponuka
je veľmi výhodná, nakoľko podlahu by dodal priamo výrobca z Plzňa.
Komisia brala na vedomie žiadosť bez komentára.
Komisia odporúčala schváliť žiadosť.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0
Diskusia
Na záver rokovania Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ oboznámil členov komisie s aktuálnymi
záležitosťami na odbore. Ďalej uviedol, že prebieha oprava a rekonštrukcia škôl a školských
zariadení v zmysle uznesenia MZ.
Dňa 27. 08. 2018 bola podpísaná zmluva s firmou, ktorá vyhrala výzvu na EKS. Firma bude
nastúpiť budúci týždeň a asi na 1-2 týždeň bude potrebné prerozdeliť 40-50 detí do iných MŠ,
kým budú práce hotové.
Na otázku člena komisie vedúci OŠKaŠ uviedol, že v CVČ bude zabezpečená výchovnovzdelávacia činnosť, záujmové vzdelávanie, v plnej miere aj v školskom roku 2018/19.

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

Zapísala: PaedDr. Judit Bagita
V Komárne dňa 28. 08. 2018

Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

