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Zápisnica č. TE -541/2019 zo zasadnutia Finančnej komisie dňa 03.12.2019
Prítomní podľa prezenčnej listiny zo dňa 03.12.2019
Program:
1. Otvorenie
2. TE-500/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti
3. TE-526/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
4. TE-472/2019 Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a nezáväzné návrhy
programových rozpočtov na roky 2021 a 2022
5. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
6. TE-525/2019 COMORRA SERVIS - Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie na rok
2019
7. TE-503/2019 COMORRA SERVIS - Návrh podnikateľského plánu pre
prevádzkovanie parkovacieho systému na rok 2020
8. TE-501/2019 Návrh VZN č. .../2019 o prevádzke parkovacích miest na území mesta
Komárno – COMORRA SERVIS
9. TE-518/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
- Terénna sociálna práca
10. TE-520/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– Referát sociálneho bývania
11. TE-532/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 opatrovateľská služba
12. TE-537/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– na krytie zvýšeného zákonného poistného pre Register obyvateľov
13. TE-521/2019 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok
14. TE-527/20199 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy
Kasárenskej budovy..." (Interreg V-A)
15. TE-531/2019 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Program 5.4 –
Správa pamiatok
16. TE-535/2019 Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 vlastné príjmy
17. TE-536/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2019
18. TE-528/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
- Program 4 - Prostredie pre život
19. TE-479/2019 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej
štruktúry a následného personálneho obsadenia
20. TE-534/2019 Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu - SKHU/1902
21. TE-529/2019: Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných
akciách
22. TE-530/2019 - Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
23. Majetkovo - právne záležitosti
24. Záver
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1. Otvorenie
Predseda finančnej komisie Mgr. Patrik Ruman otvoril zasadnutie finančnej komisie
o 13:00 hod.
Svoju neúčasť ospravedlnil členovia finančnej komisie Ing. Marian Molnár, Ing. Imrich
Dubány a Ing. Peter Csicsó.
Predseda FK, Mgr. Patrik Ruman navrhol zmenu programu, zaradiť do programu
rokovania finančnej komisie materiál TE-542/2019 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu –
Kompostáreň, predkladateľ PhDr. Ingrid Szabó a z rokovania stiahnuť materiál TE501/2019 Návrh VZN č. .../2019 o prevádzke parkovacích miest na území mesta
Komárno – COMORRA SERVIS, bod. 8 programu.
Predseda FK, Mgr. Patrik Ruman zároveň navrhol zaradiť a prerokovať materiály Odboru
rozvoja a správy majetku MsÚ vrátane bodov programu majetko-právne záležitosti,
body programu 20. TE-534/2019 Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu SKHU/1902, 21. TE-529/2019: Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných
investičných akciách, nový bod programu TE-542/2019 Návrh na podanie žiadosti o
dotáciu – Kompostáreň a bod 23. Majetkovo - právne záležitosti, predkladateľ PhDr.
Ingrid Szabó a materiály Komunálneho odboru MsÚ, body programu 18. TE-528/2019
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 - Program 4 Prostredie pre život a 19. TE-479/2019 Podklady na založenie akciovej spoločnosti,
návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia, predkladateľ Ing.
Marián Šulák pred prvý navrhovaný bod programu TE-500/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o
miestnej dani z nehnuteľnosti. Poradie ostatných bodov zostáva nezmenené.
Hlasovanie komisie za navrhovanú zmenu v programe rokovania: 5 – 0 – 0
Predseda FK, Mgr. Patrik Ruman dal hlasovať za návrh programu po navrhovanej zmene
programu zasadnutia FK:
Hlasovanie komisie: 5 – 0 – 0
Program rokovania finančnej komisie po hlasovaní za pozmeňujúci návrh a po hlasovaní
za návrh programu rokovania po hlasovaní za pozmeňujúci návrh:
2. TE-534/2019 Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu - SKHU/1902
3. TE-529/2019: Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných
akciách
4. TE-542/2019 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu – Kompostáreň
5. Majetkovo - právne záležitosti
6. TE-528/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
- Program 4 - Prostredie pre život
7. TE-479/2019 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej
štruktúry a následného personálneho obsadenia
8. TE-500/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti
9. TE-526/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
10. TE-472/2019 Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a nezáväzné návrhy
programových rozpočtov na roky 2021 a 2022
11. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
12. TE-525/2019 COMORRA SERVIS - Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie na rok
2019
13. TE-503/2019 COMORRA SERVIS - Návrh podnikateľského plánu pre
prevádzkovanie parkovacieho systému na rok 2020
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14. TE-518/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
- Terénna sociálna práca
15. TE-520/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– Referát sociálneho bývania
16. TE-532/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 opatrovateľská služba
17. TE-537/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– na krytie zvýšeného zákonného poistného pre Register obyvateľov
18. TE-521/2019 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok
19. TE-527/20199 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy
Kasárenskej budovy..." (Interreg V-A)
20. TE-531/2019 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Program 5.4 –
Správa pamiatok
21. TE-535/2019 Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 vlastné príjmy
22. TE-536/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2019
23. TE-530/2019 - Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
24. Záver
2. TE-534/2019 Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu - SKHU/1902
Hlasovanie komisie: 5 – 0 – 0
Komisia žiada do rady mesta a na mestské zastupiteľstvo predložiť projekt, vizualizáciu
projektu a rozpočty projektu. Komisia navrhuje uvedený projekt zahrnúť do kapitálových
výdavkov mesta na rok 2020 medzi priority.
Materiál predkladala vedúca Odboru rozvoja a správy majetku MsÚ Komárno.
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spoločne vyhlásili výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko. SKHU/1902
Mesto Komárno, ako člen Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii
s ručením obmedzeným žiada o dotáciu v rámci prioritnej osi PA1 - Príroda a kultúra,
SO1.1 - Zvýšiť príťažlivosť pohraničnej oblasti. Cieľom projektu mesta Komárna je
revitalizovať mestské pozemky na brehu Mŕtveho ramena Váhu, vytvoriť oddychovú
zónu, voľnú pláž a oddychovú plochu pre cyklistov. Maximálny rozpočet projektu pre časť
mesta Komárno je 300 000 eur, z toho potrebná spoluúčasť mesta je maximálne 15 000
eur.
3. TE-529/2019: Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných
akciách
Hlasovanie komisie: 5 – 0 – 0
Materiál predkladala vedúca Odboru rozvoja a správy majetku MsÚ Komárno.
Mestský úrad Komárno predkladá informatívnu správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akciách k 26.11.2019 na základe uznesenia č. 1239/2009
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
Ing. Alexander Obonya pripomenul, že pred plánovaním investičných akcií, ktoré sa
týkajú výstavby chodníkov a ciest v Komárne, časť Nová Stráž je potrebné mať
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preverené majetkové pomery a investíciu začať plánovať, vrátane jej zahrnutia do
rozpočtu mesta až po vysporiadaní majetko -právnych pomerov.
Mgr. Patrik Ruman obdobne ako pre Novú Stráž požiadal preveriť majetkový stav pri
chodníkoch v Komárne, časť Hadovce.
4. TE-542/2019 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu – Kompostáreň
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Komisia navrhuje uvedený projekt zahrnúť do kapitálových výdavkov mesta na rok 2020
medzi priority a žiada doplniť materiál o projekt vizualizácie.
Materiál predkladala vedúca Odboru rozvoja a správy majetku MsÚ Komárno.
Mesto Komárno uznesením č. 91/2019 na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2019
schválilo zámer výstavby kompostárne. Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásilo
dňa 29. októbra výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve
„Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“. Uzavretie prvého
hodnotiaceho kola je 31.12.2019. Zdroj financovania je Európsky fond regionálneho
rozvoja – 85% , štátny rozpočet - 10%, a 5% je výška spolufinancovania, ktorá sa
zabezpečuje z vlastných finančných zdrojov prijímateľa, mesto Komárno. Projektova
dokumentácia ku kompostárni je pripravená, rozpočtové náklady stavebnej časti sú
1 201 102,48 eur, rozpočtové náklady potrebných zariadení cca vo výške 300 000,00
eur. V prípade úspešnosti projektu 5%-ná spoluúčasť mesta Komárno vo výške
75 000,00 eur.
5. Majetkovo - právne záležitosti
Hlasovanie komisie:
Materiál predkladala vedúca Odboru rozvoja a správy majetku MsÚ Komárno.
5.1 TE-539/2019 LANI PLUS s.r.o. - predaj pozemku
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Komisia hlasovala za alternatívu č. 2.
Komisia podala pozmeňujúci návrh, aby v materiáli návrh na uznesenie Alternatíva č. 2:
mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku a vyhlásenie podmienok obchodno
verejnej súťaže bola prvou alternatívou pre hlasovanie za predkladaný materiál.
Hlasovanie komisie za pozmeňujúci návrh: 5 – 0 – 0
Alternatíva č. 1: neschvaľuje predaj pozemku
Alternatíva č. 2: schvaľuje predaj pozemku a vyhlásenie podmienok obchodno verejnej
súťaže
5.2 TE-538/2019 COM-therm, spol. s r.o. - uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
vecnom bremene
Hlasovanie komisie: 5 – 0 – 0
Komisia hlasovala za posunutie materiálu na rokovanie do rady mesta bez hlasovania
k návrhu na uznesenie.
Alternatíva: schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
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Komisia žiada doplniť materiál – zakreslenie kade povedie teplovod, o informáciu v čom
povedie teplovod, kto bude realizovať spätnú úpravu chodníkov.
5.3 TE-476/2019 Agroprova s.r.o. - Žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku
Hlasovanie komisie: 5 – 0 – 0
Komisia hlasovala k Alternatíve č. 1.
Komisia žiada doplniť materiál o informácie: Identifikovať pozemky. Kto užíva predmetný
pozemok?, Kto má je skutočným užívateľom predmetného majetku? Na základe čoho je
užívaný predmetný pozemok? Či je hradené nájomné za užívanie predmetného majetku?
Ak nie je uhradené nájomné, nech je do návrhu uznesenia zapracovaná povinnosť
úhrady nájomného 2 roky spätne.
Alternatíva č. 1: schvaľuje zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku formou
verejnej obchodnej súťaže a vyhlásenie podmienok obchodno verejnej súťaže
Alternatíva č. 2: schvaľuje zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku ako prípad
osobitného zreteľa
6. TE-528/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok
2019 - Program 4 - Prostredie pre život
Hlasovanie komisie:
4–0–1
Komisia žiada doplniť návrh uznesenia, v bode B/2 v písm. c) a d) je potrebné doplniť
sumu.
Materiál predkladal Ing. Marián Šulák, vedúci Komunálneho odboru MsÚ Komárno.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov, program 4.2 sa výrazne zvýši oproti tomu ako bolo
rozpočtované. Vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky v podprograme 4.4.
Mestská hromadná doprava, odbor žiada o presun nevyčerpaných finančných
prostriedkov na podprogram 4.2 v rámci programu 4 – Prostredie pre život.
Výdavky na odvoz odpadov budú prekročené. Schválený rozpočet na rok 2019 sa
nepodarilo udržať.
Od 1.3. 2019 sa výrazne zvýšili jednotkové ceny za zber a odvoz komunálneho odpadu,
nakoľko prebehlo nové verejné obstarávanie. Tieto jednotkové ceny, ktoré sú v platnosti
v súčasnom období oproti roku 2018 nie sú zohľadnené v schválenom rozpočte na rok
2019. Zároveň došlo k zvýšeniu cien v poplatkoch za uloženie odpadu na skládke
v priemere o 100 %. Napriek všetkým opatreniam ako nový spôsob jesenného čistenia,
dôsledná kontrola vyprázdňovania kontajnerov, krížová kontrola hmotnosti uloženia
odpadu v spolupráci so spoločnosťou REKO Recycling spol. s.r.o. atď., ktoré komunálny
odbor vykonáva,
schválený rozpočet v podprograme 4.2. nie je postačujúci. Z
uvedeného dôvodu žiada komunálny odbor zvýšenie rozpočtu v programe 4.2
Komunálny odbor – Prostredie pre život o 199 500 eur.
7. TE-479/2019 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej
štruktúry a následného personálneho obsadenia
Hlasovanie komisie:
4–0–1
Komisia hlasovala za návrh uznesenia v znení tak ako bol predložený.
Materiál predkladal Ing. Marián Šulák, vedúci Komunálneho odboru MsÚ Komárno.
V zmysle uznesenia MZ č. 526/2019 bol predložený návrh na schválenie Zakladateľskej
listiny spoločnosti, návrh Stanov spoločnosti s názvom KN SMART SERVIS a.s., so
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sídlom Námestie gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno a podnikateľský zámer s návrhom
organizačnej štruktúry spoločnosti.
Mgr. Patrik Ruman uviedol, že dôležité je priestorové, materiálno – technické
zabezpečenie a vybavenie novej spoločnosti. Uvedený počet zamestnancov 48 je počet,
ktorý nebude mať spoločnosť hneď na začiatku, ale postupne bude priberať nových
zamestnancov. Priestory spoločnosti musia byť separátne od priestorov mestského
úradu, spoločnosť nemá využívať výpočtovú techniku a iné zariadenia a údaje databáz
mestského úradu. Musí sa zabezpečiť oddelené fungovanie spoločnosti. V predkladanom
materiáli je navrhovaný objekt na ul. Hradnej č. 3697 pri mestskej polícii. V predkladanom
materiáli sú informácie a údaje k materiálovému vybaveniu, transferovému oceňovaniu.
Podstatnou vecou je doplnenie položky vo výnosoch spoločnosti – Ostatné služby, pre
potreby mesta, ktoré sú uvedené taktiež v materiáli. Vznik spoločnosti do 28.2.2020,
začiatok činnosti od 1.3.2020. Zberný dvor sa rozšíri o priľahlú parcelu, rámcové zmluvy
so súčasnými dodávateľmi služieb sa rušiť nebudú. Práce budú preberané a realizované
novovzniknutou spoločnosťou postupne a priebežne ako bude mať spoločnosť
personálne a materiálno – technické zabezpečenie. Očakáva sa lepšia kvalita výkonov
(prác), včasnosť a početnosť výkonov podľa potrieb mesta, cenová výhodnosť pre mesto.
Prvá etapa realizovaných prác predstavuje odvoz odpadu.
Ing. Béla Szabó uviedol, že predložený materiál obsahuje návrh na uznesenie
v nadväznosti na schválené uznesenie č. 526/2019. K tomu, aby sa dal zámer lepšie
vyhodnotiť, nie sú v predkladanom materiáli dostatočné údaje. Predpoklad úspešnosti
spoločnosti je vykazovaný, že bude zisková, minimálne na nule, že služby budú
zabezpečované pre mesto na takej úrovni ako doteraz, ak nie ešte na lepšej úrovni.
Predkladaný materiál obsahuje pre porovnanie aj údaje za posledné tri roky. Vysúťažené
ceny cez verejné obstarávania na zabezpečenie služieb vo všetkých oblastiach, ktoré
patria komunálnemu odbor MsÚ, boli na nižšej úrovni ako celoštátny priemer, netýka sa
kvality poskytovaných služieb. Mesto malo cez komunálny odbor začlenený do
organizačnej štruktúry MsÚ 100 % - nú kontrolu nad vykonávanými prácami
komunálnych služieb. Z predkladaných materiálov nie je vôbec zrejmé, či založením
spoločnosti sa skutočne zabezpečí lepšia kvalita a aj cenovo to bude pre mesto
výhodnejšie. V návrhu budúcoročného rozpočtu, je vidieť, že návrh rozpočtu pre
komunálny odbor na budúci rok je poddimenzovaný oproti celoštátnemu priemeru,
napriek tomu, že ceny sú o 20 – 30% vyššie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a to
hlavne čo sa týka verejnej zelene, napr. mesto Dunajská Streda na zeleň dáva viac,
pričom plochu verejnej zelene má menšiu ako mesto Komárno. Možno uviesť na
porovnanie ešte mesto Skalicu a sú tam aj ďalšie mestá. Finančný plán obsahuje údaje,
len nie je uvedené, odkiaľ sú údaje čerpané. Konkrétne ide o údaje k ostatným službám
pre potreby mesta. Sú tam len údaje o výške výkonom podľa jednotlivých položiek
výkonov, ale členovia komisie si tieto údaje nevedia preveriť, nie je tu informácia ako,
kým a v akej výške boli tieto výkony doteraz zabezpečované. Aj položka mzdových
nákladov, napriek tomu, že na vykonávanie prác v plnom rozsahu bude postupný nábeh,
pre 48 zamestnancov je plánovaná veľmi nízko. Na budúci rok sú plánované výkony
len zber a odvoz separovaného odpadu ako prvá etapa. Príspevková organizácia mesta
COMORRA SERVIS doteraz vykonáva činnosti v oblasti komunálnych služieb pre mesto,
dokonca nakupuje nejaké stroje (príspevková organizácia mala schválené položky
v rámci rozpočtu podnikateľskej činnosti). Nebolo by lepšie zabezpečovať a vykonávať
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činnosti komunálnych služieb súbežne cez príspevkovú organizáciu a novozaloženú
spoločnosť. Od budúceho roka pri zbere separovaného odpadu, kde sa odsúhlasila
realizácia kompostárne, na ktorú mesto očakáva, že dostane dotáciu a je taktiež
potrebné prijať opatrenia, aby sa separovanie odpadu neustále zvyšovalo je reálnejšie
„preniesť“ činnosť a aj majetok (kompostáreň) na príspevkovú organizáciu mesta ako na
obchodnú spoločnosť mesta. Ako spomenul pán predseda FK, že činnosť nová
spoločnosť začne od marca budúceho rok, nebolo by lepšie znova prehodnotiť výkony
spoločnosti s tým, že zber a odvoz separovaného odpadu dať do podnikateľskej činnosti
COMORRA SERVIS. V návrhu predkladaného podnikateľského plánu COMORRA
SERVIS je uvedený nákup strojného vybavenia z príjmov z parkovacieho systému. Ak by
činnosť začala vykonávať príspevková organizácia, malo by mesto informácie a aj určité
skúsenosti a v ďalšom by nebol problém „preniesť“ túto činnosť z príspevkovej
organizácie na obchodnú spoločnosť. Ak bude vytvorená najskôr spoločnosť a až
následne sa príde na to, že peniaze jej nestačia, môže na tom mesto prerobiť strašne
veľa. Schváliť predkladaný návrh uznesenia, že budú menované orgány spoločnosti,
podľa neho nie je dobré, lebo, čo tam tí ľudia budú robiť. Bez ohľadu ako to dopadne
navrhol preto predsedovi FK zmenu v predkladanom návrhu na uznesenie a aby dal
hlasovať k doplnenému bodu v uznesení o schválení rozšírenia podnikateľskej činnosti
COMORRA SERVIS o činnosť Zber a odvoz separovaného odpadu. Takto bude
zabezpečené, že COMORRA SERVIS bude vedieť túto činnosť vykonávať od 1. januára
budúceho roka. Je tu aj skutočnosť, že je potrebné podpísať zmluvu s organizáciou
„OZV“.
Mgr. Patrik Ruman uviedol, že hlasovať o navrhovanom s tým, že by sa zasiahlo do
návrhu podnikateľského plánu, resp. činnosti COMORRA SERVIS, o tomto možno
hlasovať pri prerokovaní podnikateľského plánu COMORRA SERVIS na budúci rok.
Čo sa týka COMORRA SERVIS, bohužiaľ mesto chce všetko zabezpečiť cez COMORRA
SERVIS. Ak by mala organizácia v ďalšom zabezpečovať aj tieto činnosť, kapacitne kým
budú vykonávané? Pokladá za veľmi nesystémové prenášať všetky činnosť na
COMORRA SERVIS. V budúcnosti by sa mali činnosti vyprofilovať, napr. spoločnosť,
resp. organizácia, ktorá by vykonávala len správu mestských budov, ďalej iné
spoločnosti, resp. organizácie, ktoré by obhospodarovali to, čo im bude prináležať.
COMORRA SERVIS má výdavky so splácaním lízingu za obstarné čistiace vozidlá. Je to
vec dvoch spoločností, resp. mesta a organizácie ako sa tieto majetky vysporiadajú
medzi nimi. Želá si, aby novozaložená spoločnosť fungovala lepšie a nič iné, okrem
separácie odpadu a postupného prechodu na činnosti zabezpečujúce hospodárenie
s verejnou zeleňou a okrem kosenia by nerobila. To, čo sa následne bude tejto
spoločnosti dávať za úlohu súvisí s obchodnou činnosťou tak, aby údaje (čísla)
podľa podnikateľského plánu „sedeli“.
Ing. Béla Szabó uviedol, že z činností, ktoré by mala vykonávať novozaložená
spoločnosť, zabezpečenia verejnej zelene, čistenia ulíc a údržby mesta, to doteraz čím
ďalej, tým viac vo väčšej miere vykonáva COMORRA SERVIS. Možnosť zabezpečovať
tieto činnosti, vrátane zberu a separácie odpadu COMORRA SERVIS-om alebo inou
spoločnosťou rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo. Len na zamyslenie všetky tieto
veci uviedol a má taký návrh a chcel by o tom dať hlasovať. Z predloženého materiálu,
údajov, ktoré sú v ňom uvedené, nie je zrejmé, že to bude lepšie fungovať pri
novozaloženej spoločnosti. Možno, že niekto má viac informácií, ktoré ale neboli
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predložené pred finančnú komisiu, alebo ak tieto údaje nemá, je toho názoru, že je to
hazard zakladať s týmito údajmi novú spoločnosť, hlavne ak porovná aké boli výdavky na
komunálny odbor. Obrátil sa na predkladateľa s tým, že uviedol v materiáli na porovnanie
asi 30 miest a názvy spoločností, ktoré vykonávajú komunálne služby, ale číselné údaje
na porovnanie chýbajú. Teda komisia nevie ani zhodnotiť, či je to lepšie alebo nie.
Nemyslí si, že je jedno, či z verejných zdrojov sa bude v budúcnosti platiť o 500 tis. eur
viac alebo menej. Malo by sa k novej spoločnosti pristupovať krok za krokom a to nemá
vôbec súvis s tým, či mesto chce alebo nechce založiť akciovú spoločnosť.
Mgr. Patri Ruman uviedol, že sú mnohé činnosti, ktoré už vykonáva COMORRA SERVIS,
ale čo sa týka čistenia mesta, veľa toho nebola schopná urobiť. Nemá personálne
zázemie, napriek tomu, že technika je zakúpená. Preto je za úzku profiláciu zakladaných
spoločností na vykonávanie len určitých činností. Nie je dobré dať do jednej spoločnosti
všetky možné činnosti. Priestor na hlasovanie o rozšírení podnikateľských činností o zber
a separáciu komunálneho odpadu pre COMORRA SERVIS v rámci tohto predkladaného
materiálu nevidí.
8. TE-500/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Komisia žiada, aby na radu mesta už išiel materiál doplnený o verziu, v ktorej sú farebne
vyznačené zmeny oproti pôvodne platnému VZN.
Materiál predkladal Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ
Komárno, ktorý uviedol že 90% miest a obcí zvyšuje dane. Príčinou je politika štátu, ktorá
prenáša svoje rozhodnutia na obce, napr. obedy zadarmo, zvyšovanie platov, čistenie
chodníkov. Najviac má na zvýšenie výdavkov vplyv zníženie dane z príjmov fyzických
osôb zhruba o 600 tis. eur. Za týchto podmienok by mesto nebolo schopné ďalej udržať
údržbu, o možnosti rozvoja mesta sa ani hovoriť nedá. Uviedol, že naposledy boli dane
upravované, zvyšované v roku 2012. Všetky ostatné mestá zvyšovali dane postupne. Na
základe zákona je povinnosťou obcí zosúladiť pri výbere daní rozdiel medzi najnižšou
a najvyššou sadzbou dane na úroveň 10 násobku. Mesto má v súčasnosti rozdiel na
úrovni 27 násobku. Keď sa prijala novela zákona, mesto malo na úpravu, zosúladenie,
viac ako desať rokov. Teraz už má mesto na zosúladenie len tri roky do roku 2024.
V predkladanom návrhu VZN je rozdiel sadzieb na úrovni 14 násobku. Návrh VZN nie je
predkladaný vo verzii jednotnej sadzby dane pre celé Komárno. Sadzby sú zjednotené
pre podnikateľov pre nehnuteľnosti v nachádzajúce sa v rôznych lokalitách Komárna.
Zosúladené sú dane za chaty v rôznych lokalitách Komárna a taktiež daň za pôdu.
V materiáli sú doložené podklady s údajmi na porovnanie s inými mestami Slovenska.
Ak by sa schválil návrh VZN tak, ako je predkladaný, príjem do rozpočtu mesta by bol
250 tis. eur. Mestský rozpočet to síce nezachráni, lebo balíček opatrení štátu robí
medzeru v rozpočte mesta vyše milióna eur, t.j. zvýšená daň z nehnuteľností mestu
všetko nevykryje.
9. TE-526/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Hlasovanie komisie:
4–0–1
Komisia žiada, aby na radu mesta už išiel materiál doplnený o verziu, v ktorej sú farebne
vyznačené zmeny oproti pôvodne platnému VZN.
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Materiál predkladal Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ
Komárno. Uviedol, že zvýšenie poplatku - paušál je z 27,00 eur na 32,00 eur, t.j.
zvýšenie o 5,00 eur. Na vykrytie výdavkov na zber a odvoz komunálneho odpadu, ak by
sme zosúladili aj s „pokutou“ za separáciu odpadu, mesto by potrebovalo zvýšiť poplatok
až o 10,00 eur. Celkový príjem do rozpočtu mesta predstavuje 150 tis. eur. Návrh VZN
obsahuje aj oslobodenie od poplatku pri 365 dňoch mimo mesta a oslobodenie od
platenia poplatku pre občanov Komárna od 65 rokov veku.
10. TE-472/2019 Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a nezáväzné návrhy
programových rozpočtov na roky 2021 a 2022
Hlasovanie komisie:
4–0–1
Materiál predkladal Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ
Komárno. Uviedol, že materiál je predkladaný ako dosť rozsiahli, vrátane programov
a cieľov programov. Príjmy sú rozpočtované vo výraznom zvýšení a to vrátane dvoch
položiek príjmov zo zvýšenej dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.
Ďalšie plánované zvýšenie príjmov do rozpočtu nepredstavuje jednotlivo až také výrazné
zvýšenie ako tieto už spomenuté. Ide o zvýšenia jednotlivo po položkách aj vo výške
5 tis. eur a 10 tis. eur v čom vidí taktiež riziko z dôvodu ich neplnenia. Ďalšie riziká sú
uvedené v dôvodovej správe k predkladanému návrhu rozpočtu. V dôvodovej správe sú
navrhnuté aj opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu
ku koncu roka 2020.
Ing. Béla Szabó poukázal na to, že dochádza k zvýšeniu na položke tarifných miezd,
pričom nie je uvedené koľko zamestnancom pracovalo na meste predtým a koľko teraz
a aká je v súčasnosti priemerná mzda zamestnanca. V porovnaní s rokom 2017, keď
rozpočet na programe Plánovanie a manažment bol na úrovni 2,8 mil. eur na rok 2020
je plánovaný rozpočet 3,75 mil. eur. Je to až neuveriteľné akým závratným tempom
a v akej výške sa výdavky zvýšili. Tým, že sa mesto rozhodlo zmeniť informačný systém
sú tu zvýšené výdavky na používaný informačný systém. V programe Prostredie pre
život na komunálne služby rozpočtované výdavky na úrovni 3,06 mil. eur je podľa neho
nedostatočné a prejaví sa to na kvalite poskytnutých služieb. V tomto programe je
zvýšenie výdavkov na služby komunálneho odboru v porovnaní s rokom 2017 len o cca
185 tis. eur. Spýtal sa na dôvod zvýšenia rozpočtu na výdavkovej položke mestská
hromadná doprava o 120 tis. na 360 tis. eur. Komentoval výdavky na opatrovateľskú
službu. Kde výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá je vykonávaná mesto na jedného
opatrovaného sú ročne vo výške 7 500,00 eur z rozpočtu mesta a štátu, pričom výdavky
na jedného opatrovaného v Zariadení pre seniorov, ktoré sú dotované aj z rozpočtu
štátu sú vo výške 5 900,00 eur ročne. Poukázal na to, že poplatky vyberané v ZUŠ za
krúžky sú veľmi nízke aj na fakt, že ZUŠ využívajú deti a dospelí z okolitých obcí a bolo
by potrebné zistiť zákonnú možnosť príspevkov na fungovanie ZUŠ aj z rozpočtu
okolitých obcí.
Ing. Bohumír Kóňa uviedol k zvýšeniu mzdových výdavkov, štátom garantované
zvýšenie tarifných platov o 10% a k tomu idú samozrejme prislúchajúce odvody,
zvýšenie výdavkov vychádza zo zvyšovania minimálnej mzdy, zvyšovaniu príplatkov ku
mzde, ďalšie zvýšenie mzdových výdavkov sa dá očakávať, ak sa príplatky nebudú
vypočítavať z minimálnej mzdy, ale zo mzdy priemernej. Postihne to nie len mesta, ale
aj podnikateľov atď. Pri MHD mesto uhrádza doplatky za nevyužívanie MHD. Koncepcie
je taká, že keď má mesto doplácať za nevyužívanie MHD, tak nech je radšej MHD
zadarmo. Teda nech sa niečo pre to urobí, je to aj otázka ekológie. Mesto to nebude až
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tak oveľa viac stáť, bude to pozitívne gesto voči obyvateľom mesta. K opatrovateľskej
službe uviedol, že je to otázka, či opatrovateľkám prináleží aj tých 15% k platu ako
ostatným zamestnancom. V žiadnom inom meste opatrovateľky tento príplatok nemajú.
Mesto im príplatok odsúhlasilo a tak sa to aj v meste Komárno realizuje. Týchto 15%
k platu je v rozpočte mesta veľká suma.
11. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Komisia žiada, aby na radu mesta už išiel materiál doplnený o verziu, v ktorej sú farebne
vyznačené zmeny oproti pôvodne platným zásadám.
Materiál predkladal Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ
Komárno.
V súčasnosti platné Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno boli
schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 14.03.2019 uznesením
č. 117/2019. V tom čase sa ale riešila len akútna potreba zvýšenia kompetencií primátora
pri riešení náhlych a nepredvídaných potrieb úprav rozpočtu, napr. podanie žiadostí na
pridelenie nenávratných finančných prostriedkov a tým súvisiaca spoluúčasť.
Legislatívne zmeny príslušných zákonov sú ale väčšieho rozsahu.
Z dôvodu
zosúladenia znenia Zásad s platnou legislatívou a zároveň, aby sa zabezpečila
prehľadnosť právnej úpravy jednotlivých ustanovení na prerokovanie vo finančnej bol
predložený návrh nových Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno.
12. TE-525/2019 COMORRA SERVIS - Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie na rok
2019
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Komisia žiada doložiť k materiálu na radu mesta a zastupiteľstvo pôvodné uznesenie
č. 240/2019.
Materiál predkladal Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS. Predložený bol návrh na zmenu uznesenia zo 7. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 23.5.2019 č. 240/2019 k prevádzkovaniu
mestského parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS.
Uviedol, že došlo k inštalácii nového vstupného systému do mesta. V pôvodnom pláne
boli odsúhlasené výdavky v rozpätí 15-20 tis. eur na výmenu výsuvných valcov.
Realizovaný bol rampový vstup za 27 tis. eur, ktorý bude elektronicky vyhodnocovať
koľko vjazdov bolo do starého mesta, ako dlho sa tam kto zdržal, bude evidovať
poznávacie značky.
Za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta možno vyberať daň ako ďalší príjem je do
rozpočtu mesta.
Ing. Béla Szabó navrhol zmeniť text v návrhu uznesenia, vzhľadom na plnenie rozpočtu,
aby nebolo uvedené „...v predpokladanej výške...“, ale aby bola uvedená konkrétna
výška čerpania výdavkov, t.j. „...vo výške....“.
13. TE-503/2019 COMORRA SERVIS - Návrh podnikateľského
prevádzkovanie parkovacieho systému na rok 2020
Hlasovanie komisie:
5–0–0
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Komisia žiada doplniť materiál o východiskové údaje k stanovenie príjmu za parkovné
v zmysle dotazovania členky komisie Katalin Papp Vargha (uvedené v zápise k tomuto
bodu rokovania nižšie).
Materiál predkladal Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS.
Riaditeľ príspevkovej organizácie predložil návrh na použitie finančných prostriedkov
z prevádzkovania parkovacieho systému na rok 2020.
Ing. Béla Szabó poukázal, že výdavky v podnikateľskom pláne na vybudovanie jedného
parkovacieho miesta sú vo výške 400,00 eur, pričom mesto realizuje výstavbu jedného
parkovacieho miesta vo výške 1 000,00 – 1 200,00 eur za jedno parkovacie miesto. Buď
je to takto skutočne výhodné a mala by sa výstavba parkovacieho miesta za túto
výhodnú cenu realizovať alebo to nie je presné číslo.
Pri materiáli o založení akciovej spoločnosti požiadal o rozšírenie podnikateľskej činnosti
COMORRA SERVIS o činnosť zberu a odvozu separovaného komunálneho odpadu. Ak
by túto činnosť chcelo mesto využiť má to k dispozícii, ak nie, tak to pôjde iným
spôsobom. To čo navrhuje nie je záväzné takým spôsobom, že by to COMORRA
SERVIS mala vykonávať od 1.1.2020 alebo, že by jej mesto malo poskytnúť nejaké
financie na túto činnosť. V predloženom materiáli, návrh na uznesenie obsahuje aj
činnosti: zametanie mestských komunikácií podľa potreby, zabezpečenie zimnej údržby
mestských komunikácií, chodníkov viacúčelovými komunálnymi strojmi.
Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Bélu Szaboa, doplniť do návrhu
uznesenia rozšírenie podnikateľskej činnosti vymedzenej v Zriaďovacej listine
COMORRA SERVIS o podnikateľskú činnosť
zberu a odvozu separovaného
komunálneho odpadu:
Hlasovanie: 3 – 0 – 2
Mgr. Patrik Ruman navrhol, aby v návrhu uznesenia bola namiesto sumy uvedenej za
výstavbu jedného parkovacieho miesta uvedená kumulatívna suma za výstavbu
parkovacích miest za rok, ktorá bude zohľadňovať plánovanie v predpokladanej výške.
Katalin Papp Vargha sa spýtala, či sa počet kariet za parkovanie v centre bývajúcich
obyvateľov, resp. aj za tých, ktorí tam majú prevádzky zvýšil, či sa v plánovanej výške za
výber parkovného zohľadnilo nie len zvýšenie ceny parkovného, ale ja tieto karty
a spoplatnenie ďalších novovybudovaných parkovacích miest, či vie pán riaditeľ
zdôvodniť nižší príjem z parkovného ku koncu septembra, hoci podľa týchto okolností
mal byť práve vyšší.
Mgr. Tomáš Nagy prisľúbil dať písomnú odpoveď s tým, ako uviedol, takýto rozdiel
samozrejme nemôže byť.
Katalin Papp Vargha požiadala riaditeľa organizácie o zdôvodnenie, prečo potrebuje
organizácia toľko osobných údajov k vydaniu parkovacej karty, prečo nie je dostačujúci
údaj o ŠPZ.
Mgr. Tomáš Nagy prisľúbil, že sa za tým pozrie, že to preverí.
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14. TE-518/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok
2019 - Terénna sociálna práca
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ
Komárno.
Mesto Komárno v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom
Komárnom plynule pokračuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s jednou terénnou
sociálnou pracovníčkou. Jedna voľná pozícia terénnej sociálnej práce bude v rámci
výberového konania v mesiaci január 2020 v rámci výberového konania obsadená.
15. TE-520/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– Referát sociálneho bývania
Hlasovanie komisie:
6–0–0
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ
Komárno.
Presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek budú zabezpečené
základné povinnosti bytového hospodárstva, úhrady energií správcom bytových domov,
údržba bytov a hradenie najnutnejších opráv.
16. TE-532/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
- opatrovateľská služba
Hlasovanie komisie:
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ
Komárno.
Mesto Komárno sa zapojilo do projektu Podpora opatrovateľskej služby. MPSVaR SR
refunduje prostredníctvom Implementačnej agentúry mzdové náklady opatrovateliek
mesačne vo výške 570 eur na jednu opatrovateľku zaradenú do projektu. Celková dĺžka
realizácie projektu je 25 mesiacov, do projektu je zapojených 35 opatrovateliek a celková
výška nenávratných finančných prostriedkov bude 498 750 eur.
Nakoľko mesto Komárno ako poskytovateľ opatrovateľskej služby sa do uvedeného
projektu zapojilo od 1.2.2019 do rozpočtu na rok 2019 bolo naplánovaných 159 600 eur.
Reálne ku dňu 28.11.2019 bola prijatá dotácia formou refundácie len vo výške 39
850,25 eur a očakáva sa do 31.12.2019 ďalších 59 849,77 eur.
Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby napriek všetkým už realizovaným
úsporám a šetreniam potrebuje na prekrytie výlučne mzdových nákladov presun
finančných prostriedkov z iných rozpočtových kapitol celkovo vo výške 48 580 eur.
17. TE-537/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019
– na krytie zvýšeného zákonného poistného pre Register obyvateľov
Hlasovanie komisie:
6–0–0
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ
Komárno.
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Register obyvateľov na
prekrytie výlučne mzdových nákladov, t, j. poistné do
jednotlivých poisťovní potrebuje presun finančných prostriedkov z inej rozpočtovej
kapitoly celkovo vo výške 500 eur.
18. TE-521/2019 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok
Hlasovanie komisie:
6–0–0
Materiál predkladala Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho odboru MsÚ
Komárno.
Mesto Komárno, ako vlastník nájomných bytov obdŕžalo vo všetkých prípadoch
právoplatné rozhodnutia Okresného súdu Komárno, že dedičské konania po poručiteľoch
boli ukončené, a to vydaním uznesení o zastavení pre nemajetnosť.
Na základe hore uvedených skutočností a VZN Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta § 9 bod b) odbor žiada o schválenie vyradenia
pohľadávok z účtovnej evidencie
19. TE-527/20199 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy
Kasárenskej budovy..." (Interreg V-A)
Hlasovanie komisie:
6–0–0
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
Komárno.
Na základe zverejnenej výzvy v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SlovenskoMaďarsko, referenčné číslo: SKHU / 1902, prioritná os PA1 - Príroda a kultúra.
Na základe uvedenej výzvy Odbor školstva kultúry a športu predkladá návrh na
uznesenie o spolufinancovaní projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy
a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ vo výške max.
50 000,- EUR, t.j. 5% z celkových oprávnených nákladov projektu, ktoré je súčasťou
povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Rekonštrukcia s celkovým rozpočtovým nákladom max. 1 000 000,- EUR
je
pokračovaním prác na záchrane a revitalizácie významnej národnej kultúrnej pamiatky
Pevnosť v Komárne.
V prípade úspešnosti projektu sa vykonajú práce: vybudovanie prijímacej kancelárie
a hygienických zariadení v kasárenskej budove, vybudovanie transformovne a hlavných
elektrických rozvodov po celej pevnosti, obnova časti fasády kasárenskej budovy,
reštaurovanie východného rizalitu kasárenskej budovy, vytvorenie virtuálnej reality v 3D
priestore.
20. TE-531/2019 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Program 5.4
– Správa pamiatok
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
Komárno.
Žiadosť o zmenu programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky v rámci programu 5.4 – Správa pamiatok.
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21. TE-535/2019 Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 vlastné príjmy
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Materiál predkladal Mgr. János Bajkai, vedúci Odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
Komárno.
Navrhuje sa upraviť rozpočet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Komárno na rok 2019 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné
prostriedky z vlastných príjmov podľa skutočnosti k 31.12.2019.
22. TE-536/2019
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v
roku 2019
Hlasovanie komisie:
5–0–0
Materiál predkladal Ing. Bohumír Kóňa, vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ
Komárno.
Mestský úrad Komárno na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
18/2018 zo dňa 20. decembra 2018 predkladá informatívnu správu o rozpočtových
opatreniach podpísaných primátorom mesta Komárno v roku 2019 v prípade účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
23. TE-530/2019 - Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
Hlasovanie komisie:
5–0–1
Komisia hlasovala za posunutie materiálu na rokovanie do rady mesta.
24. Záver
Mgr. Patrik Ruman poďakoval všetkým prítomným a ukončil rokovanie finančnej komisie
o 16:15 hod.

Vypracoval: Ing. Gabriela Lengyelová
V Komárne, 04.12.2019

Schvaľuje:
.....................................................................
Mgr. Patrik Ruman
predseda finančnej komisie
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