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Deň zasadnutia FK / PB napja:  13.08.2019 

Zápisnica zo zasadnutia finan čnej komisie d ňa 13.08.2019 
A pénzügyi bizottság 2019.08.13-i ülésének beszámol ója  
 

Zodpovedný predkladate ľ/  
Felelős előterjeszt ő 

Mgr. Patrik Ruman 
Predseda finančnej komisie  
A pénzügyi bizottság elnöke 

Vypracoval / Témafelel ős Ing. Gabriela Lengyelová 
REMaHMO 

 

 

Odborná komisia/  
Véleményez ő szakbizottság 

Dátum/dátum  

Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság  13.08.2019 
Mestská rada/ Városi Tanács  15.08.2019 
Mestské zastupite ľstvo  15.08.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prílohy - Mellékletek: 
1. Prezenčná listina 
2. Písomné hlasovania 2 členov finančnej komisie (ako je uvedené v zápisnici) 

 

 

 

 

 

 

 



 M E S T O   K O M Á R N O TE- 340/2019 
KOMÁROM  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  

 

2 

 

 
Zápisnica č. TE -3140/2019 zo zasadnutia Finan čnej komisie d ňa 14.08.2019 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny zo dňa 13.08.2019 
 
Program:  
 
1. Otvorenie 
2. TE-336/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 

– účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na bežné 
výdavky – vykonanie opráv a údržby v školských kuchyniach a jedálňach  

3. TE337/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 
– účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na vybavenie 
školských kuchýň strojovým zariadením 

4. TE-338/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 
- účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na vybavenie 
školských kuchýň a jedálni vzduchotechnikou 

5. TE-339/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna 
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – ZŠ Móra 
Jókaiho, Ul. mieru  a  ZŠ Ul. pohraničná  

6. TE-335/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov na návrh 
poslanca MZ v Komárne Ing. Petra Korpása 

7. TE-327/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ........../2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN  č.7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských 
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a 
o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení jeho neskorších zmien a doplnení 

8. TE-330/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 
– rekonštrukcia strešnej konštrukcie budovy kultúrneho domu v MČ Nová Stráž, 

9. TE-332/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 
– Projekt: „Obnova multifunkčného  ihriska na Ulici Selyeho“ 

10. TE-334/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 
- Projekt: „Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov na Gazdovskej 
ul. v Komárne“ 

11. TE-329/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ........../2019, ktorým 
sa mení VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 
21/2015 a 13/2017 

12. TE-333/2019 Návrh na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Operačného programu Ľudské zdroje a podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z Nórskych fondov 

13. Záver  
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1. Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Patrik Ruman otvoril zasadnutie finančnej komisie o 
13:00 hod.  
Svoju neúčasť ospravedlnili členovia finančnej komisie Ing. Marián Molnár, Alexander 
Obonya a Katalin Papp Vargha.  
Predseda FK odovzdal hlasovania členov finančnej komisie Alexandra Obonyu 
a Katalin Papp Vargha k jednotlivým bodom podľa návrhu programu zasadnutia FK, 
ktoré mu boli doručené v písomnej podobe. Obidve hlasovania sú priložené 
k zápisnici zo zasadnutia komisie. 
 
Predseda FK dal hlasovať za doplnenie programu rokovania finančnej komisie, 
materiál TE- 341/2019 Usporiadanie finančnej krízy v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. 
s r. o. 
Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0  
 
Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za program rokovania finančnej komisie po doplnení. 
Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0  
 

2. TE-336/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 
2019 – účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA  SERVIS na 
bežné výdavky – vykonanie opráv a údržby v školskýc h kuchyniach 
a jedálňach  
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 
Odznela spoločná požiadavka týkajúca sa materiálov TE-336/2019, TE-337/2019, 
TE-338/2019, kde finančná komisia žiada doplniť dôvodovú správu o prehľad nárastu 
nákladov a zvýšenia čerpania finančných prostriedkov na opravy a údržbu vrátane 
modernizácie kuchýň a jedální pri základných školách  od začiatku realizácie, až po 
súčasný stav.  
V zmysle predpisov RÚVZ mesto musí realizovať opravy a údržby v rozsahu a  v 
predpokladanej výške podľa  návrh uvedeného v uznesení. 

Hlasovanie komisie:  3 – 0 – 3 
 
 

3. TE337/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 
2019 – účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA  SERVIS na 
vybavenie školských kuchý ň strojovým zariadením 
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 
v Programovom rozpočte mesta Komárno na strojové vybavenie školských kuchýň 
boli schválené finančné prostriedky vo výške 100 tis. eur. Počas rekonštrukčných 
prác sa zistilo, že väčšia časť kuchynských strojov nespĺňajú podmienky STN a nie 
sú kompatibilné s novovybudovaným elektrickým vedením a preto je potrebná ich 
výmena. Po predložení cenovej ponuky je potrebné schváliť navýšenie čerpania 
finančných prostriedkov o 114 630 eur. Cenová ponuka je vo výške 214 630,80 eur 
s DPH 

 Hlasovanie komisie:  2 – 0 – 4 
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4. TE-338/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 

2019 - účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA  SERVIS na 
vybavenie školských kuchý ň a jedálni vzduchotechnikou 
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 
Na základe usmernenia RÚVZ mesto musí  realizovať dobudovanie vzduchovej 
techniky na  školskej kuchyni  a jedálni pri ZŠ Eötvösa, ZŚ Komenského a ZŠ práce. 

 Hlasovanie komisie:  3 – 0 – 3 
 

5. TE-339/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna 
a základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – 
ZŠ Móra Jókaiho, Ul. mieru  a  ZŠ Ul. pohrani čná  
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 
Základné školy majú právnu subjektivitu MsÚ preto je navrhuté dotácie presunúť do 
rozpočtu základných škôl, t.j. znížiť program 8.1. o finančné prostriedky vo výške 
7.000 eur a zvýšiť dotáciu pre ZŠ M.Jókaiho vo  výške 3.000 eur na externú učebňu 
a pre ZŠ pohraničná vo  výške 4.000 eur na opravu kúrenia s kódom zdroja 41. 

Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0  
 

6. TE-335/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov na 
návrh poslanca MZ v Komárne Ing. Petra Korpása 
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 
Poslanec Mestského zastupiteľstva, Ing. Peter Korpás navrhol rozdeliť 10 tis. eur 
z rezervy poslancov medzi ZŠ s VJM Eötvösa (vo výške 7 500 eur) a ZŠ M.Jókaiho 
s VJM (vo výške 2 500 eur) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. 

 Hlasovanie komisie:  5 – 0 – 1 
 

7. TE-327/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta K omárno č. ........../2019, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN  č.7/2008 o výške príspevku za pobyt die ťaťa 
v materských školách a školských kluboch detí, o vý ške príspevku v Základnej 
umeleckej škole a o čiasto čnej úhrade nákladov v centre vo ľného času a 
v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení 
jeho neskorších zmien a doplnení 
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva a kultúry. 

 Riaditeľka Centra voľného času podala návrh na zmeny úhrad nákladov spojených  s 
činnosťou centra voľného času. 
 Z dôvodu týchto zmien je potrebné zmeniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta   
Komárno č. 7/2008 v znení neskorších predpisov. 
 Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0  
 

8. TE-330/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 
2019 – rekonštrukcia strešnej konštrukcie budovy ku ltúrneho domu v M Č Nová 
Stráž 

Materiál predkladala v zastúpení vedúcej Odboru rozvoja a správy majetku PhDr. 
Ingrid Szabó, vedúca Oddelenia výstavby územného plánu a investícií Ing. Arch. 
Katalin Besse. Financovania je z dôvodu rozsahu potrebných stavebných prác, kde je 
potrebná rekonštrukcia strešnej konštrukcie budovy kultúrneho domu v MČ Nová 
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Stráž a financovanie bude z kapitálových výdavkov a nie z bežných ako bolo 
plánované. 
 Hlasovanie komisie:  5 – 0 – 1  
 

9. TE-332/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 
2019 – Projekt: „Obnova multifunk čného  ihriska na Ulici Selyeho“ 
Materiál predkladala v zastúpení vedúcej Odboru rozvoja a správy majetku PhDr. 
Ingrid Szabó, vedúca Oddelenia výstavby územného plánu a investícií Ing. Arch. 
Katalin Besse. 
Výška financovania v podanej žiadosti projektu bola 20 000 eur, výška poskytnutej 
dotácie bude však len 10 000 eur. Výmena trávnika podľa cenovej ponuky 
predstavuje výšku 14 000 eur, preto je potrebné navýšenie spolufinancovania, podiel 
Mesta Komárna o  4000 eur. 

 Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0  
 

10. TE-334/2019 Návrh na zmenu programového rozpo čtu Mesta Komárna na rok 
2019 - Projekt: „Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov 
na Gazdovskej ul. v Komárne“ 
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru. 
Projekt zahŕňa stavebné úpravy nájomných bytov nachádzajúceho sa v bytovom 
dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby. Správca bytov vo 
svojej správe taktiež poukazuje na to, že v súčasnosti  bytový dom  nespĺňa 
požiadavku riadneho a bezpečného užívania stavby.   

 Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0 
 

11. TE-329/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ........../2019, 
ktorým sa mení VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné  automaty, za nevýherné 
hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového v ozidla v historickej časti 
mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015 a 13/2017 

12. Materiál predkladala v zastúpení vedúcej Odboru rozvoja a správy majetku PhDr. 
Ingrid Szabó, vedúca Oddelenia výstavby územného plánu a investícií Ing. Arch. 
Katalin Besse. 

Návrh na zmenu VZN 17/2012 obsahuje aktualizované - zmenené výšky dane pri 
prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku. 

Finančná komisia žiada doplniť materiál o údaje na porovnanie so znením podľa 
platného VZN 17/2012. 

 Hlasovanie komisie:  5 – 0 – 1  
 

13. TE-333/2019 Návrh na schválenie podania žiadost í o nenávratný finan čný 
príspevok z Opera čného programu Ľudské zdroje a podania žiadosti 
o nenávratný finan čný príspevok z Nórskych fondov 

Materiál predkladala v zastúpení vedúcej Odboru rozvoja a správy majetku PhDr. 
Ingrid Szabó, vedúca Oddelenia výstavby územného plánu a investícií Ing. Arch. 
Katalin Besse. 
Žiadosti budú podané na realizácie projektov: 
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- na rekonštrukciu   vozovky miestnej pozemnej komunikácie , vedúcej do mestskej 
časti Harčáš  (od päty Vážskeho mosta po bytový dom pre rómske rodiny), 

- na výstavbu a rekonštrukciu spevnených plôch – medziblokových komunikácií  na 
Košickej ulici v  priestore pri Špeciálnej základnej škole, v ktorej sú umiestnené 
prevažne rómske deti  (prístup, odstavné plochy), 

- na „Komplexnú obnovu fasády NKP- Zichyho palác v Komárne“ (z Nórskych fondov). 
 Uviedla, že podaná žiadosť, výška Na rekonštrukciu   vozovky miestnej pozemnej 
komunikácie, vedúcej do mestskej časti Harčáš  (od päty Vážskeho mosta po bytový 
dom pre rómske rodiny) sa zvyšuje zo 480 000 eur na 546 000 eur z dôvodu nutnosti 
vybudovania prístupovej komunikácie (novostavba) a tým sa zvýšia aj potrebné zdroje 
financovania 5% spoluúčasti z 24 000 na 27 300 eur. V zmysle uvedeného bude 
upravený návrh na uznesenie 
Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0 

 
14. TE-341/2019 Usporiadanie finan čnej krízy v obchodnej spolo čnosti COM-

MÉDIA, spol. s r.o. 
Materiál predkladal predseda finančnej komisie Mgr. Patrik Ruman. 
Finančná komisia rokovala o zvýšenie základného imania spoločnosti nepeňažným 
vkladom, a to prenesením vlastníctva Technologického zariadenia – televízneho 
vysielača, ktoré spoločnosť používa a prenajíma od Mesta Komárna. 
 Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0 

 
Prednostka MsÚ, Ing. Denisa Kováčová požiadala o prerokovanie doplneného 
materiálu TE-329/2019 Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Prestavba 
bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby. 
Predseda FK dal hlasovať za zmenu a doplnenie programu rokovania finančnej 
komisie. 
Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0 
 

15. TE-239/2019 Návrh uznesenia na spolufinancovani e projektu „Prestavba 
bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovate ľskej služby.   
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru. 
Uviedla, že ide o výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a vidieka SR. Cieľ projektu – 
prestavba bytového domu na ul. Špitálskej 12-14 na zariadenie opatrovateľskej 
služby, jedálne, denného centra, denného stacionára ako stredisko poskytujúce 
komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Malo by sa obstarať taktiež nové 
motorové vozidlo. 

   Hlasovanie komisie:  6 – 0 – 0 
 

16. Záver  
Mgr. Patrik Ruman poďakoval všetkým prítomným a ukončil rokovanie finančnej 
komisie o 14:40 hod. 

 
Vypracoval: Ing. Gabriela Lengyelová 
V Komárne, 14.08.2019 

Schvaľuje:         
..................................................................... 

                   Mgr. Patrik Ruman 
            predseda finančnej komisie 
      


