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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 05. apríla 2022 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Szabó Csilla, Ing. Vetter Ján, PaedDr. Héder Ágnes, 

Mgr. Kopják Angelika, Mgr. Laboda Róbert 
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: PaedDr. Farkas Adrianna, PaedDr. Zuzana 

Langschadlová, Ing. Gabriel Weszelovszky  
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠSVKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť: Mgr. Gajdáč Ondrej – viceprimátor 
 
Program:   A/ Otvorenie 

B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva  
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 
D/ Rôzne 
D/ Záver 

 
 
A/ OTVORENIE 
 

Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie a 
ostatných prítomných. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie, 
a komisia je uznášania schopná. Predsedníčka komisie dala hlasovať o schválení poradia 
programových bodov. 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0 
  

  
 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-1430/2022 
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál obsahuje hospodárenie 
škôl a školských zariadení za rok 2021, účtovnú uzávierku, ako aj rozpis neuhradených 
záväzkov k 31.12.2021. Ďalej uviedol, že rozpočtové hospodárenie škôl a školských zariadení 
za rok 2021 bol vyrovnaný, niektoré subjekty vykázali záväzky, avšak tie sú s januárovou 
splatnosťou, ktoré boli presunuté do roku 2022 a už boli uhradené. Konštatoval, že materiál 
obsahuje sedem návrhov na uznesení, za každú právnu subjektivitu zvlášť. 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie navrhla, aby komisia hlasovala o všetkých 
predložených návrhov spoločne. 
 
Komisia odporúčala schváliť všetky návrhy na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0 
 
 
 



TE-1370/2022 
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
na rok 2022 – normatívna dotácia  
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ministerstvo začiatkom februára 
zverejnilo normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2022, 
základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola určená dotácia v celkovej výške 
5.479.533 eur. Konštatoval, že materiál obsahuje dve návrhy na uznesenie, 1. variant obsahuje 
rezervu vo výške 100 tis. eur, a 2. variant vo výške 50 eur. Zároveň uviedol, že komisia na 
svojom januárovom zasadnutí už odporúčala schváliť variantu s rezervou vo výške 100 tis. €. 
 
Komisia odporúčala schváliť variantu s rezervou vo výške 100 tis. €. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-1452/2022 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ...../2022 o určení 
spádových materských škôl a školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že v zmysle zákona o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, 
všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia.  
 
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-1492/2022 
Návrh na udelenie ceny mesta Komárno - Pro Urbe  
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že do stanoveného termínu boli 
predložené štyri návrhy nasledovne: 

1. pre T. Margit Lőrincz od Imre Andruskó a György Batta, 
2. pre Zoltána Szeberényiho od Magda Tárnok, 
3. pre JUDr. Juraja Horvátha – in memoriam od Patrik Ruman, Tamás Varga, Marián 

Molnár, Štefan Bende, Ján Vetter, László Stubendek, Ondrej Gajdáč, Imre Andruskó, 
Dávid Kovács, Tímea Szénássy, Margit Keszegh, Csilla Szabó, Zoltán Bujna, Baltazár 
Ryšavý, György Batta 

4. pre Éva Korpás od Mgr. Béla Keszegh. 
Ďalej uviedol, že cena Pro Urbe sa môže udeliť ročne najviac dvom laureátom 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na udelenie ceny Mesta Komárno Pro Urbe pre T. Margit 
Lőrincz – in memoriam. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 



Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na udelenie ceny Mesta Komárno Pro Urbe 
pre Zoltána Szeberényiho. 
Pomer hlasovania: 1 : 0 : 5 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na udelenie ceny Mesta Komárno Pro Urbe pre JUDr. Juraja 
Horvátha – in memoriam. 
Pomer hlasovania: 4 : 0 : 2 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na udelenie ceny Mesta Komárno Pro Urbe pre Éva Korpás. 
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 1 
 
 
 
TE-1493/2022 
Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že do stanoveného termínu 
predložil návrh primátor mesta Komárno, Mgr. Béla Keszegh pre Rudolfa Čerňanského. 
 
Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na udelenie čestného občianstva mesta 
Komárno pre Rudolfa Čerňanského. 
Pomer hlasovania: 3 : 0 : 3 
 
 
 
 
 
D/ RÔZNE 
 
 
TE-1429/2022 
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2022 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené 
finančné prostriedky v roku 2022, ktorých na základe uznesenia MZ môže podpísať primátor 
mesta a úrad predkladá v pravidelných intervaloch na zasadnutie MZ. Ďalej uviedol, že materiál 
obsahuje rozpočtové opatrenia za obdobie január-marec 2022. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
E/ ZÁVER 
 
Diskusia 

 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala návrh členov KŠaK na zmenu 

VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť. Komisia prerokovala návrh a žiada MsÚ vypracovať 
a prekladať na nasledujúce zasadnutie komisie návrh na zmenu VZN v zmysle pripomienok 
členov komisie. 



 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 

ukončené. 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 05.04.2022 
 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


