ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA MESTSKEJ RADY V KOMÁRNE,
KONANEJ DŇA 15. AUGUSTA 2019
K bodu číslo 1 – Otvorenie
Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.03 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 – Návrhy na úseku školstva
2.1 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
(výmena okien ostatných opráv školských kuchýň) - TE 336/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne v roku 2019 prebieha
modernizácia školských kuchýň a jedální. Na základe usmernenia RÚVZ mesto musí
realizovať výmenu okien na školskej kuchyni a jedálni pri ZŚ Komenského a ZŠ Eötvösa.
V zmysle predpisov RÚVZ mesto musí realizovať nasledovné opravy a údržby
v predpokladaných výškach uvedených v eur:
1. 23 400 – okná (Komenského, Eötvösa),
2. 2 000 – umývadlá doplnenie v zmysle predpisov RÚVZ pre 4 kuchyne (Ul.práce,
Mieru, Komenského a Eötvösa),
3. 23 400 keramické obklady (Mieru 5 000, Práce 5 000, Komenského 6 700, Eötvösa 6
700),
4. 7 920 cementový poter Eötvösa,
5. 13 540 navýšenie u elektroinštalačných prác – reálne náklady na montáž a dodávku
vnútornej elektroinštalácie pre 5 kuchýň po verejnom obstarávaní (navýšenie oproti
predpokladanému cenovému odhadu ),
6. 12 010 elektroinštalačné práce – posilnenie hlavných prívodov elektriny pre 4
kuchyne (Mieru 2 330, Práce 3 976, Komenského 3 350, Pohraničná 2 354),
7. 10 000 vybavenie kuchyne (riady) pre Rozmarínovu,
8. 2 800 Lapač tukov pre Ul.mieru a lapače šupiek ku škrabkám pre 5 kuchýň,
9. 6 930 posilnenie hlavného prívodu elektriny pre kuchyňu Eötvösa vrátane projektovej
dokumentácie a odsúhlasenia so ZSD a.s. Bratislava.
Bežné výdavky spolu 102 000,- eur.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 6-0-1-0
2.2 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
(kuchynské stroje) - TE 337/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne v roku 2019 prebieha
modernizácia školských kuchýň a jedální.
MsÚ Komárno konštatuje, že 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 potrebné ich
výmena. Po predložení cenovej ponuky spoločnosťou GASTRO - HAAL, s.r.o. je potrebné
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schváliť navýšenie položky o 114 630,- eur, nakoľko cenová ponuka bola vyčíslená na sumu
214 630,80 eur s DPH. Z toho dôvodu MsÚ navrhuje schváliť zmenu Programového rozpočtu
mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019.
MsÚ navrhuje schváliť presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu vo výške 97 147,00 eur z programu 8.3, odd. 06, položka 700 – rekonštrukcia
fasády budovy Dôstojníckeho pavilónu, rozdiel vo výške 17483,00 eur bude krytý z prebytku
kapitálového rozpočtu. MsÚ ďalej odporúča rekonštrukciu fasády budovy Dôstojníckeho
pavilónu prednostne financovať z kapitálových príjmov rozpočtu mesta v roku 2020.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
16:09 – prišiel pán poslanec L. Stubendek.
Stanovisko rady: 7-0-1-0
2.3 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
(vzduchotechnika) - TE 338/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne v roku 2019 prebieha
modernizácia školských kuchýň a jedální. Na základe usmernenia RÚVZ mesto musí
realizovať dobudovanie vzduchovej techniky na školskej kuchyni a jedálni pri ZŠ Eötvösa,
ZŚ Komenského a ZŠ práce. Cenové ponuky tvoria prílohu materiálu.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 7-0-1-0
2.4 – Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 (uznesenie MZ č.115/2019) - TE 339/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 115/2019 z 5. zasadnutia MZ v Komárne,
konaného dňa 14. marca 2019 schválilo zvýšenie bežných výdavkov programu 8.1. o sumu
107 tis. eur. V uznesení boli zapracované aj dotácie pre ZŠ M.Jókaiho vo výške 3.000,- eur
na externú učebňu a pre ZŠ pohraničná vo výške 4.000,- eur na opravu kúrenia (v prílohe).
Nakoľko základné školy majú právnu subjektivitu MsÚ navrhuje uvedené 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.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 8-0-0-0
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2.5 – Návrh Ing. Petra Korpása na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov
- TE 335/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
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.
MsÚ konštatuje, že na programe 8.7. odd. 06, položka 600 – Rezerva poslancov je
zostatok vo výške 3 072,- eur. Z toho dôvodu MsÚ navrhuje finančné prostriedky vo výške
6 928,- eur čerpať z programu 6.1.7. odd. 09.1.1.1, položka 600 – Spoluúčasť na projektoch
školstva.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2019,
ktorý 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 VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009,
11/2009, 5/2010, 5/2011, 8/2011, 12/1012, 4/2013, 5/2014, 15/2015, 1/2019 a 7/2019 – TE
327/2019
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení Finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a pre stravníkov s
diétnym stravovaním s účinnosťou od 01. 09. 2019.
V zmysle tejto kategorizácií mesto Komárno sa zaraďuje do finančného pásma č. 2.
Po dohodovacích konaní s príslušníkmi škôl a školských zariadení s inými zriaďovateľmi
(cirkevní zriaďovatelia a Okresný úrad) došlo k spresneniu prílohy VZN č. 3.
Riaditeľka CVČ podala návrh na zmeny úhrad nákladov spojených činnosťami centra
voľného času.
Z dôvodu týchto zmien je potrebné zmeniť Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Komárno č. 7/2008 v znení neskorších predpisov.
Finančná kontrola: vykonaná
Právna kontrola: vykonaná
Kritéria schválenia: je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov.
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno 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 VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009,
11/2009, 5/2010, 5/2011, 8/2011, 12/1012, 4/2013, 5/2014, 15/2015, 1/2019 a 7/2019.
Finančná komisia: 6-0-0 - komisia odporúča schváliť zmenu VZN 7/2008.
16:13 – prišiel pán poslanec Mgr, Patrik Ruman.
Stanovisko rady: 7-0-1-0
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K bodu číslo 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.
...../2019,ktorý mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o 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 - TE 329/2019
Predkladateľ: Ing. Denisa Kováčov, PhDr. Ingird Szabó
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v §30 až 35 upravuje predmet
a podmienky využívania verejného priestranstva. V zmysle ustan. zákona za užívanie
verejného priestranstva sa platí daň určená na m2 a za každý aj začatý deň užívania
verejného priestranstva. Počas Ondrejského jarmoku za užívanie verejného priestranstva je
už t.č. vyrubená daň na základe vydaných rozhodnutí, podobne ako v prípade ostatných
miestnych daní. Z toho dôvodu bola prijatá prvá úprava pôvodného VZN č. 17/2012 formou
nového VZN č. 16/2015 s úpravou o určení výšky daní. Predmetný nový návrh na zmenu
VZN č. 17/2012 v znení VZN č.16/2015, 21/2015 a 13/2017 obsahuje aktualizované zmenené výšky dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského
jarmoku.
Informačný základ: http://www.komarno.sk/sk/vzn---uplny-zoznam_3291.html
http://www.komarno.sk/sk/vzn---uplny-zoznam_3291.html
http://komarno.sk/content/file/vzn/2015/2015-16.pdf
Finančná komisia: 5-0-1
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 7-0-1-0
K bodu číslo 5 – Návrh na zmenu programového rozpočtu – Obnova strešnej
konštrukcie KD Nová Stráž - TE 330/2019
Predkladateľ: Ing. Arch. Katalin Besse, PhDr. Ingird Szabó
Mestské zastupiteľstvo dňa 14. marca 2019, UMZ č. 115/2019 schválilo výdavky z rezervy
poslancov vo výške 230 000,- eur, z toho na bežné výdavky vo výške 107 000,- eur podľa
prílohy, tabuľky č.1.
Pod poradovým číslom 3, bola schválená čiastka 20 000,- eur na obnovu strešnej
konštrukcie budovy kultúrneho domu v MČ Nová Stráž.
Z dôvodu rozsahu potrebných stavebných prác je potrebné obnovu strešnej
konštrukcie budovy kultúrneho domu v MČ Nová Stráž presunúť do kapitálových výdavkov.
Informačný základ- uznesenie č. 115/2019:
http://www.komarno.sk/content/docup/hatarozat/f9d270bb1863b4d64b4d5d5ae005e83b.pdf
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia: odporúča schváliť návrh uznesenia - 5-0-1
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 8-0-0-0
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K bodu číslo 6 – Návrh na zmenu rozpočtu – Obnova multifunkčného ihriska na Ul.
Selyeho – spoluúčasť - TE 332/2019
Predkladateľ: Ing. Arch. Katalin Besse, PhDr. Ingird Szabó
Mesto Komárno sa zapojilo do programu Úradu vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok
2019. Komisia, ktorá posudzovala projekty, odporúčala mestom predložený projekt na
realizáciu. Mesto Komárno žiadalo financie na obnovu multifunkčného ihriska na Selyeho
ulici, konkrétne na výmenu umelého trávnika. Výška požadovaných financií 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 spolufinancovanie vo výške 4000,eur, ktoré navrhujeme zmenou rozpočtu presunom z bežných výdavkov.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia: odporúča schváliť návrh uznesenia. 6-0-0
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 7 – Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - TE 333/2019
Predkladateľ: Ing. Arch. Katalin Besse, PhDr. Ingird Szabó
Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje, vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok pre Špecifický cieľ 6.1.1., Rast počtu rómskych domácností s prístupom
k zlepšeným podmienkam bývania. Výzva zahŕňa možnosť žiadať nenávratný finančný
prostriedok
na zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít. Uzavretie 1.hodnotiaceho kola je 9.9.2019, 2.kola
11.11.2019. Zdroj financovania je Európsky fond regionálneho rozvoja – 85% , štátny
rozpočet - 10%, a 5% je výška spolufinancovania, ktorá sa zabezpečuje z vlastných
finančných zdrojov prijímateľa.
Kód výzvy je nasledovný: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Mesto Komárno do termínu prvého vyhodnotenia vyčerpania alokácie plánuje podať
žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
- Na rekonštrukciu vozovky miestnej pozemnej komunikácie , vedúcej do mestskej
časti Harčáš (od päty Vážskeho mosta po bytový dom pre rómske rodiny)
a vybudovanie prístupu k bytovke.
Potrebná výška financií pre rekonštrukciu vozovky a prístupovej cesty do Harčáša je
546 000,- eur, z toho 5% predstavuje 27 300,- eur
-

Na výstavbu a rekonštrukciu spevnených plôch – medziblokových komunikácií na
Košickej ulici v priestore pri Špeciálnej základnej škole, v ktorom sú umiestnení
prevažne rómske deti (prístup, odstavné plochy)
Potrebná výška financií pre spevnené plochy na Košickej ulici je 108 260,- eur,
z toho 5% predstavuje 5413,- eur

Úrad vlády SR v 07/2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na
podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo, tzv. „Nórske fondy“. Výzva zahŕňa možnosť
žiadať nenávratný finančný prostriedok do max.1 000 000,- eur na projekty obnovy,
revitalizácie kultúrneho dedičstva, kód výzvy CLT 01. Štátna pomoc predstavuje 95%,
spoluúčasť mesta je 5%.
Mesto Komárno do termínu predkladania projektov, t.j. 29.11.2019 plánuje podať
žiadosť na „Komplexnú obnovu fasády NKP- Zichyho palác v Komárne“. Na predmetnú
obnovu je spracovaná projektová dokumentácia, spolu s rozpočtom, podľa ktorého je
Zápisnica zo zasadnutia Mestskej rady v Komárne, konanej dňa 15. augusta 2019
5

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA MESTSKEJ RADY V KOMÁRNE,
KONANEJ DŇA 15. AUGUSTA 2019
potrebná výška financií
predstavuje 14 100,- eur.

282 000,- euro. Z toho 5 %, ako potrebná spoluúčasť

Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia: odporúča schváliť návrh uznesenia. 6-0-0
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 8 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach - TE238/2019
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
Pridelenie bytu bežného štandardu mimo zoznamu s výnimkou.
Meno žiadateľa: B. B., trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Počet spoločne posudzovaných osôb: 3
Žiadateľka podala žiadosť o prenájom bytu dňa 02.04.2019. Žiadosť nebola zaevidovaná
nakoľko nespĺňa podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov. ( nemá trvalý pobyt
v meste Komárno nepretržite 3 roky pred podaním žiadosti, posudzovaný príjem nedosiahne
životné minimum za posudzované obdobie) V súčasnosti býva s dvomi maloletými synmi
v podnájme. Mladší syn je ťažko zdravotne postihnutý s ktorým je momentálne na predĺženej
MD. Žiadateľka nemá voči mestu nedoplatky.
VZN č. 6/2011 http://komarno.sk/content/file/vzn/2011/2011-06.pdf
VZN č. 10/2015 http://komarno.sk/content/file/vzn/2015/2015-10.pdf
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 5-0-0
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 9 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
a RO – Zariadenia pre seniorov Komárno - TE 334/2019
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
V zmysle uznesenia č. 249/2019 má mesto Komárno schválené kapitálové výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Nadstavba a zníženie energetickej
náročnosti bytových domov na Gazdovskej ul. v Komárne“. Po konzultácii so Štátnym
fondom rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto Komárno bolo
oboznámené s novou možnosťou podania účelu podpory ŠFRB pod kódom U1113 , ktorá
zahŕňa stavebné úpravy nájomného bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome, ktorý
nezodpovedá základným požiadavkám na stavby. Bytové domy na ul. Gazdovskej boli
uvedení do užívania v roku 1969 – a byty sú vo veľmi upotrebovanom, dezolátnom stave.
Nájomcovia sa viackrát obrátili na mesto, aby boli domy zaradené do komplexnej
rekonštrukcie.
Správca bytov vo svojej správe taktiež poukazuje na to, že v súčasnosti bytový dom
nespĺňa požiadavku riadneho a bezpečného užívania stavby.
Využitím spomínanej podpory zo strany ŠFRB by vznikla možnosť riešiť financovanie úpravu
bytov v objektoch: Gazdovská 4-6 a Gazdovská 8-10. Z uvedených dôvodov je potrebné
rozšíriť pôvodnú projektovú dokumentáciu . Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti
bytových domov na Gazdovskej ul. v Komárne o časť: - Stavebné úpravy bytov
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Obsahom pôvodnej projektovej dokumentácie je:
- nadstavba podlažia / 8 bytových jednotiek/
- komplexné zateplenie budov
- výmena okien a dverí na fasáde
- rekonštrukcia balkónov a hlavných vstupov do budov
- vybudovanie bezbariérových vstupov
- bezbariérové riešenie spoločenských priestorov
- návrh výťahov do zrkadla schodiska
- výmena zvislých rozvodov
- úprava okolia budov
Rozšírená projektová dokumentácia má obsahovať:
Stavebná časť – návrh stavebných úprav bytov, + na 1.np vytvorenie
bezbariérových bytových jednotiek
- Zdravotechnika
- Ústredné vykurovanie
- Elektroinštalácia: silnoprúd, slaboprúd
- Statické posúdenie
- Rozpočet a Výkaz a výmer
Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 10 – Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu – Prestavba
bytového domu na zriadenie opatrovateľskej služby - TE 239/2019
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
Mesto Komárno na výzvu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky kódom: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 podal projektový zámer „Prestavba bytového
domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“. Cieľom projektu je prestavba
bytového domu na ul. Špitálska 12-14 Komárno na zriadenie Zariadenia opatrovateľskej
služby (ďalej len „ZOS“), jedálne, denného centra a denného stacionára, vybudovať tak
stredisko poskytujúce komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni a zároveň obstarať
nové motorové vozidlo. Hlavným zámerom je zabezpečiť starostlivosť o klientov odkázaných
na pomoc inej fyzickej osoby, aby po prepustení zo zariadenia, boli schopní sa vrátiť do
svojho domáceho prostredia a vedieť sa o seba samostatne postarať, resp. využívať
opatrovateľskú službu terénnou formou. Cieľom je pomocou sociálnej rehabilitácie a rôznych
terapeutických metód a postupov ich viesť k samostatnosti, aby minimálnou pomocou
(samozrejme s prihliadnutím na ich zdravotný stav) druhej osoby vedeli sa o seba postarať.
Cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.
Špecifickým cieľom projektu je podpora poskytovania sociálnych služieb v zariadení na
komunitnej úrovni, čo predstavuje riešenie problému v príslušnej komunite mesta Komárno,
kde sú zaznamenané znaky všeobecného starnutia obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo
Uznesením č. 2045/2018 zo dňa 11.10.2018 schválilo spolufinancovanie uvedeného projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v sume do 130 075,17 eur, nakoľko však
výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-27 presne určí znenie uznesenia o zabezpečení
spolufinancovania projektu je potrebné schválenie nového uznesenia vo výzve predpísaným
znením.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko finančnej komisie zo dňa 13.08.2019: 6-0-0
Mestsky úrad – Návrh MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Stanovisko rady: 8-0-0-0
K bodu číslo 11 – Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť – TE
324/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Ing. Péter Korpás bol zvolený za člena Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 20.
decembra 2018 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 16/2018.
Menovaný člen Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť e-mailom zo dňa
27.06.2019 oznámil vzdanie sa z funkcie člena Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť.
V zmysle § 2 ods. 10 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne zo
dňa 14.03.2019 (ďalej „Rokovací poriadok komisií“), člen komisie sa môže písomne vzdať
členstva adresovaným mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom predsedu komisie.
V zmysle § 2 bod 3. Rokovacieho poriadku komisií, Mestské zastupiteľstvo volí a
odvoláva predsedu a ďalších členov komisií a vymedzuje im úlohy. Komisia na základe
návrhu predsedu si zvolí zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
komisie podpredsedu komisie na celé funkčné obdobie. Zapisovateľa komisie určuje primátor
mesta spravidla na základe návrhu vedúceho vecne príslušného odboru alebo oddelenia.
Stanovisko rady: na prerokovanie do MZ 8-0-0-0
K bodu číslo 12 - Záver
Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta sa poďakoval prítomným za účasť a o 16.53 hod.
ukončil zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne.
V Komárne, 15. augusta 2019

..................................................

..................................................

Ing. Denisa Kováčová
prednostka 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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