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K bodu  –  Otvorenie 
 
Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 14.30 hod. otvoril a viedol Ing. László 
Stubendek, primátor mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie podľa 
prezenčnej listiny.  
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: MUDr. Zoltán Benyó  
 
Primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie Rady pri MZ je uznášaniaschopné, keďže je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 
 
 

K bodu – Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko – návrh na zmenu rozpočtu 
na rok 2018 – TE 2071/2018 
Predkladateľ: Anna Vargová, riaditeľka organizácie 
 
Dôvodová správa : 
Mestské kultúrne stredisko Komárno,  predložilo žiadosť o úpravu rozpočtu z vlastných príjmov 
a tiež  z grantov, transferov a dotácií. 
Z dôvodu, že prišla žiadosť o zvýšenie rozpočtu MsKS, z vlastných príjmov ktoré podlieha 
schvaľovaniu MZ a tiež aj o zvýšenie rozpočtu z transferov, grantov a dotácií, bola celá táto 
žiadosť spracovaná do jedného materiálu. 
Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS, nemá vplyv na rozpočet mesta Komárno. 
  
 
Stanovisko úradu: Odporúča schváliť návrh na uznesenie.  

Hlasovanie FK: (7-0-0) 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
Ing. Kóňa - Materiál stiahnutý z rokovania z dôvodu, že všetky veci sa dajú riešiť 
rozpočtovými opatreniami.  
 
 
K bodu – Zariadenie pre seniorov – Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu havarijného 
stavu kanalizačného potrubia - TE 2068/2018 
Predkladateľka: Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka organizácie 
 
Dôvodová správa : 
       Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno predstavila ekonómku Zariadenia pre seniorov Ing. Várhelyiovú, ktorá informovala členov 
Rady pri MZ predloženým materiálom.  
Predložený materiál sa týka zmeny programového rozpočtu rozpočtovej organizácie z dôvodu 
zvýšenia vlastných príjmov od klientov (prehodnotenie odkázanosti 47 obyvateľov ZpS v priebehu 
roka 2018), v celkovej sume 8.312,70 eur. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia  
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Stanovisko Komisie pre otázky sociálne, zdravotné, bytové:  
 
Stanovisko FK:  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
B. Szabó - ...... na zasadnutí finančnej komisie, nie tento materiál bol predkladaný. Predkladaný 
materiál sa týkal žiadosti o finančný príspevok na riešenie havarijného stavu vo výške 4.090 eur. 
Vedúca sociálneho odboru uviedla, že v rozpočte odboru nemá finančné krytie. Následne riaditeľka 
organizácie ešte uviedla, že budú potrebné ešte aj ďalšie financie. Ďalej, že organizácia bude mať 
vyššie príjmy od klientov, v dôsledku prehodnotenia odkázanosti 47 obyvateľov ZpS v priebehu 
roka 2018 vo výške 8.000 eur. Na základe uvedeného, komisia požiadala, aby na zasadnutie 
zastupiteľstva bol predložený taký materiál, o ktorom sa bude dať hlasovať. 
I. Andruskó – ..... obdržali sme úplne iný materiál, ako bol teraz pani riaditeľkou organizácie 
predkladaný. Sú tu materiály, ktoré sú dôležité (rozpočet škôl-normatívna dotácia), o tom by sme 
hlasovali, ale sú tu aj také materiály, ktorými by sa malo zaoberať už novozvolené zastupiteľstvo. 
Tie by sa mali stiahnuť z rokovania.   
B. Keszegh – ..... súhlasím s názorom. Pred zasadnutím rady som navrhol pánovi primátorovi 
a pánovi prednostovi, aby sa prejednali len najdôležitejšie materiály a ostatné aby boli stiahnuté 
z rokovania. Povedal som to aj pánovi vedúcemu ekonomického odboru. Žiadam len toľko, aby sa 
prerokoval materiál budovy Lehára a Zichyho Paláca – havarijné stavy. Tieto by boli témami 
rokovaní rady a zastupiteľstva.  
Primátor - ..... dopĺňam, áno asi pred pól hodinou sme sa dohodli, že sa prejednajú len 
najdôležitejšie materiály a ostatné budú stiahnuté z rokovania. 
É. Hortai – ..... program rokovania rady a následné rokovanie zastupiteľstva teda, prerokujme 
rozpočet škôl-normatívnu dotáciu, žiadosť Zariadenia pre seniorov, ak nie tu predložený materiál 
bol predkladaný na finančnú komisiu, tak nebol dodržaný postup  a materiál bol zmenený, neviem 
teraz čo s tým robiť, rozpočtové opatrenie – ešte sa asi bude meniť, potom tie ostatné, nie je tam 
nič také, ktoré by sa muselo schváliť teraz.   
Primátor - ..... zhrňme to, prerokujú sa nasledovné materiály: 

� rozpočet základných škôl – normatívna dotácia, 
� budova Lehár – údržba majetku pre zimou, 
� budova Zichyho paláca – havarijný stav (zaradený bod programu), 
� Zariadenie pre seniorov – zvýšenie vlastných príjmov.  

   
Materiály stiahnuté z rokovania: 

• rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 – informatívna 
správa, 

• návrh na prijatie „autokredit“ úveru, 
• návrh na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, 
• žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach, okrem budovy Lehár – údržba majetku, 
• žiadosti a návrhy v bytových veciach. 

 
Stanovisko rady:   6-0-0  (program zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva)  
 
Stanovisko rady:  4-0-1 (k zmene programového rozpočtu ZpS z dôvodu zvýšenia vlastných 

príjmov od klientov)  (nezaujala stanovisko) 
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K bodu – Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia – TE 2038/2018 
Predkladateľka: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠKaŠ 
 
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2018, na 
základe rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže: hlasovanie zo dňa 24.09.2018: odporúčala 
schváliť návrh na uznesenie – Hlasovanie (4-0-0) 
Stanovisko FK: zo dňa 26.09.2018: odporúčala predložiť materiál na zasadnutie Rady pri MZ 
a MZ – Hlasovanie (6–0–0) 
Stanovisko FK: zo dňa 07.11.2018: doporučuje schváliť návrh na uznesenie – Hlasovanie (6–0–0) 
 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
Stanovisko rady:     6-0-0 
 

K bodu  – Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 – Havarijný stav strechy 
Zichyho paláca  

Predkladateľ: Viliam Siliga, vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby 
 
Na základe technicko-odborného stanoviska CSS Strešne konštrukcie, protokolárne číslo CSS: 
135/2018 na objekte „Zichyho palác, nám. gen. Klapku a Župná ul.“, ktorý popisuje havarijný stav 
strešnej konštrukcie (kompletná dokumentácia tvorí prílohu Návrhu na zmenu rozpočtu a ako 
vyplýva z uvedených skutočností, (viď. príloha) krov ako aj strešný plášť potrebujú okamžitú 
opravu, aby sa zabezpečila funkčnosť strechy a aby sa predišlo možným úrazom a haváriám, 
navrhujeme zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmu finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov o sumu 5000.- € 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia 
 
Stanovisko FK:  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
Stanovisko rady:   4-0-1  (nezaujala stanovisko) 
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K bodu  – Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká, poverená vedením odboru správy majetku 
 
 
Informatívna správa o potrebe výdavkov pre zabezpečenie požiadavky na nevyhnutné 
zabezpečenie ochrany majetku nehnuteľnosti – budovy Lehár – TE 2083/2018 
 
Na 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne bolo schválené uznesenie č. 2056/2018, 
kde MZ žiadalo predložiť na ďalšie zasadnutie  vypracovaný zoznam nutných prác na zachovanie 
stavu nehnuteľnosti budovy so s.č. 1166 na parc. registra „C“ č. 2035, vedenej na LV č. 6434. 

Mestský úrad Komárno, Odbor podpory a vnútornej prevádzky, Oddelenie podpory a vnútornej 
prevádzky úradu vypracoval zoznam nevyhnutných prác potrebných na zabezpečenie ochrany 
majetku nehnuteľnosti – budovy Lehár 
 
 
Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko FK zo dňa 7.11.2018: Komisia žiada riadne vyčíslenie výdavkov, do ktorých budú 
zahrnuté iba náklady spojené s neodkladným zabezpečením ochrany majetku a ktoré spĺňajú 
požiadavku na nevyhnutné zabezpečenie ochrany majetku; hlasovanie 7-0-0 
 

Zoznam  nevyhnutných prác potrebných na zabezpečenie ochrany majetku nehnuteľnosti – 
budovy Lehár 
 
- revízia strechy - objednaná a už vykonaná - cena 212 € (nebolo plánované v rozpočte) 
- odstránenie výkalov na povale, odstránenie zvyškov uhynutých zvierat - musí byť vykonané!!! 
Vyčistenie miestností a dvora vykonajú pracovníci Siligu - náklady na drobnosti - metly, lopaty, 
vrecia a pod. do 200 €. Vyčistenie povaly a uhynutých zvierat externou firmou cca 1000 €. 
Kontajner na odpad 150 €. 
- zvody kanalizačnej a dažďovej vody - prečistenie a pretmelenie - musí byť vykonané!!! Cca 2000 
€. 
- posudok statiky balkónu - objednané - 100 €. 
- oprava a zaizolovanie otvorenej časti strechy - cenová ponuka na 498 € - NUTNÉ vykonať 
- oprava - výmena sieťky zabraňujúcej vniknutiu vtáctva do otvorenej časti budovy - cca 600 €. 
Stav sieťky - či je ju možné napnúť - nebolo možné zistiť. 
- Preventívne odstránenie nebezpečného zvislého liatinového potrubia (aby nepoškodilo budovu 
pri náhodnom uvoľnení) v zmysle revízie strechy - cca 400 € 
 
Spolu: 212 + 200 + 1000 + 150 + 2000 + 498 + 600 + 400 = 5060 € 

 
Vypracoval: Ing. Dobi 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
Stanovisko rady:    5-0-0 
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K bodu  – Záver 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta sa poďakoval prítomným za účasť a o 15.00 hod. ukončil 
neplánované zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
V Komárne, 15. novembra 2018 
 
 
 
         ............................................          ........................................ 

    Mgr. Tomáš Fekete           Ing. László Stubendek 
       prednosta úradu                             primátor mesta 

 
 
 
Zapísala:  Sylvia Gergelyová 
 
 
 

• zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na 
zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom 
úrade v Komárne.  
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:  
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- zvukový záznam zo zasadnutia na CD nosiči, 
- prezenčná listina,  
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva, 
- zápisnica, 
- materiály rozdané na zasadnutí MZ. 
 
 
 


