ZÁPISNICA
Z NEPLÁNOVANÉHO
ZASADNUTIA MESTSKEJ RADY V KOMÁRNE,
KONANEJ DŇA 11. FEBRUÁRA 2019
K bodu číslo 1 – Otvorenie
Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr.
Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na
rokovanie podľa prezenčnej listiny.
K bodu číslo 2 – Návrh odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej
rady obchodnej spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO 36 537 870 –TE 70/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Stanovisko rady:

7-0-1-0 – na prerokovanie do MZ.

K bodu číslo 3 - Návrh odvolanie člena a voľba člena dozornej rady obchodnej

spoločnosti CALOR, s.r.o. Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831 – TE 71/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Stanovisko rady: 7-0-1-0 – na prerokovanie do MZ.
K bodu číslo 4 – Návrh odvolanie členov a voľba členov dozornej rady

obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. Nám. gen. Klapku 1, Komárno, IČO
36 522 309 – TE 72/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Stanovisko rady: 8-0-0-0 – na prerokovanie do MZ.
K bodu číslo 5 – Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského
zastupiteľstva v Komárne – TE 74/2019
Predkladateľ: Ing. Róbert Dobi
1.Výpočtová technika:
Posledný nákup výpočtovej techniky – notebookov pre potreby poslancov mestského
zastupiteľstva v Komárne bol uskutočnený v roku 2006. Notebooky majú operačný systém
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Windows XP, ktorý je z hľadiska podpory, aktualizácií, bezpečnosti práce v súčasnej dobe
nepoužiteľný a teda nevyhovuje z hľadiska dodržiavania zásad GDPR. Značná časť týchto
notebookov je už vyradená, nakoľko došlo k poruche hardveru, resp. boli používaním
poškodené. Voľby poslancov mestského zastupiteľstva prebehli na konci roka 2018.
Zvoleným poslancom mesto Komárne nevedelo poskytnúť z vyššie uvedených dôvodov
pracovný nástroj – notebook. Preto bola v investičnej časti rozpočtu mesta na rok 2019
navrhnutá suma 8.000,- eur na nákup vhodnej techniky. Od poslancov bolo zistené, že
notebook požadujú 16-ti (plánovaných bolo 12 ks), ostatní poslanci disponujú vlastným
notebookom a dodanie techniky zo strany mesta nepožadujú. Menoslov s požiadavkami sa
nachádza v prílohe. Z vyššie popísaných dôvodov bol vykonaný prieskum trhu na nákup tejto
techniky. Mesto navrhlo zakúpenie adekvátneho značkového notebooku s trojročnou
zárukou s prihliadnutím na cenu odpovedajúcu parametrom s tým, aby poslanec mestského
zastupiteľstva mohol s týmto notebookom vykonávať funkciu v zmysle zákona. Na konci roka
2018 bolo pripravené verejné obstaranie na 17 ks notebookov s taškou a myšou (16 pre
poslancov + 1 ks rezerva), vyhlásená na webovej stránke mesta, ktoré bolo uzatvorené na
konci januára s vyhlásením víťaza. K nákupu notebookov je však potrebné zabezpečiť
financie. Nakoľko investície schválené ešte neboli, žiadame o schválenie mimoriadnej
investície vo výške 8.309,12,- eur v zmysle výsledku VO. Zápisnica z VO v prílohe spolu s
parametrami notebookov.
2. Hlasovací systém:
Hlasovací systém MZ bol inštalovaný približne pred 12 rokmi. Hlasovacie jednotky sa
však časom opotrebovali (kontakty čítačky čipových kariet sú zničené) a hlasovacie karty
poslancov už nemáme v potrebnom počte. Práca poslancov na zasadaniach je tým značne
sťažená, nakoľko jednotky raz fungujú, raz nie, raz hlasovanie prenesú, inokedy nie. Nakoľko
výrobca nevie dodať pôvodné hlasovacie jednotky ani čipové identifikačné karty, úrad
vyžiadal od výrobcu vypracovanie cenovej ponuky na výmenu elektroniky hlasovacích
zariadení a dodanie nových čipových kariet pre poslancov. V zmysle cenovej ponuky (v
prílohe na strane 5) plánuje mesto zabezpečiť 28 ks elektroniky hlasovacích jednotiek (25
poslancov + 3 ks rezerva) a 35 ks hlasovacích kariet (25 ks poslanci a 10 ks rezerva).
Taktiež je plánovaná obnova licencie softvéru. Celková cena tejto investície je vo výške
2.073,60,- eur.
Spolu sa teda jedná o investíciu vo výške 8.309,12 + 2.073,60 = 10.382,72,- eur.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia : 7-0-0-0
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 6 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 –
spoluúčasť na projekte ÚPSVaR – TE 77/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Zámerom mesta Komárno je skultúrniť verejné priestranstvá, opraviť, resp. zrekonštruovať
a následne udržiavať priestranstvá a budovy v stave, aby sa predišlo možným rizikám a
úrazom. Na tieto práce by sme prijali 2 robotníkov a 8 pomocných administratívnych
zamestnancov, v ďalšom kole je zámerom prijať ďalších 5 robotníkov na manuálnu prácu.
Ďalej na pomocné administratívne práce by bolo prijatých 6 zamestnancov ktorí budú
vykonávať pre odbory Mestského úradu Komárno administratívnu prácu. Tieto práce by sme
chceli prevádzať pomocou pracovnej sily ktorú by mesto Komárno získalo cez projekt
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ÚPSVaR Komárno, podľa §50j a §54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A/ Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j v zmysle
zákona č. 5/2004 Z.z
15 zamestnancov na 9 mesiacov
1) Hrubá mzda – 520,00,- eur, čistá mzda zamestnanca – 427,11,-- eur
Mzdové náklady na 1 zamestnanca predstavujú 703,04,- eur , z toho dotácia 562,42,- eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1 mesiac zo zdrojov mesta je 140,61,- eur
Celkom spoluúčasť zamestnávateľa na mzdách predstavuje 20% t.j. 18 983,- eur z celkovej
ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7,- eur =77,7,- eur x 9 mesiacov x 15 osôb = 10 489,50,- eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške.
Spoluúčasť mesta na projekte 29 473,- eur
B/ "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
chceme prijať na 8 mesiacov ďalších 6 zamestnancov na výpomoc do administratívy kde
spoluúčasť bude tvoriť 5% mzdových nákladov.
6 zamestnancov na 8 mesiacov
1) Hrubá mzda – 624,00,- eur, čistá mzda zamestnanca – 500,06,- eur
Mzdové náklady na 1 zamestnanca prestavujú 843,64,- eur, z toho dotácia 801,46,- eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1mesiac zo zdrojov mesta je 42,18,- eur
Celkom spoluúčasť zamestnávateľa na mzdách predstavuje 5% t.j. 2 025,- eur z celkovej
ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7,- eur =77,7,- eur x 8 mesiacov x 6 osôb = 3 729,60,- eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške.
Spoluúčasť mesta na projekte 5 755,- eur
Celkové výdavky 2 projektov predstavujú 149 626,- eur, z toho dotácia vo výške 114 398,eur, spolufinancovanie zo zdrojov mesta 35 228,- eur
Predpokladaný nástup do zamestnania pre oba projekty je 1. marca 2019.
V schválenom rozpočte na rok 2019 máme na projekt s UPSVaR schválených 45 16,- eur
z dotácie a spoluúčasť 18 300,- eur .
Potrebné je navýšiť príjem z dotácie o sumu 69 230,- eur a spoluúčasť o sumu 16 928,- eur.
Finančná kontrola: OK
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko finančnej komisie zo dňa: 06.02.2019 - doplniť materiál podľa požiadaviek
komisie a posunúť na rokovanie Rady mesta. 6-0-0-0
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Stanovisko rady:

8-0-0-0
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K bodu číslo 7 - Záver
Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta sa poďakoval prítomným za účasť a o 16.10 hod.
ukončil zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne.
V Komárne, 11. febuára 2019.

..................................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta úradu

..................................................
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Zapísala: Kristína Vargová

•

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.
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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,
- pozmeňujúce návrhy.
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