TE – 1554/2022

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 16.06.2022
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2022.06.16-i ülése
tárgysorozatának
pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠKOLSTVA A KULTÚRY
AZ ISKOLAÜGYI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Predkladá - Előterjeszti:
Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka Komisie školstva a kultúry
az Iskolaügyi és kulturális bizottság elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii školstva a kultúry
dňa 31.05. 2022
az Iskolaügyi és kulturális bizottság
2022.05.31-én

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Mgr. Bajkai János
vedúci OŠSVKaŠ

Materiál obsahuje - Melléklet:
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzőkönyve

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 31. mája 2022
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Szabó Csilla, Ing. Vetter Ján, PaedDr. Farkas Adrianna,
PaedDr. Héder Ágnes, Mgr. Kopják Angelika,
- ospravedlnene sa
nezúčastnil
zasadnutia: Mgr. Laboda Róbert, 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-1517/2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2022, ktorý mení a dopĺňa
VZN č. 12/2019
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že riaditeľka CVČ podala návrh na
zmeny úhrad nákladov spojených činnosťami centra voľného času. Ďalej uviedol, že aj riaditelia
ZŠ podali návrh na zmeny úhrad nákladov spojených činnosťami v školských jedálňach,
riaditelia navrhli zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov, t. j. prechod z 2. finančného pásma do 3. finančného pásma, z dôvodu
zvýšenia cien potravín. Konštatoval, že uvedená zmena v prípade ZŠ znamená 6-7 centové
navýšenie a v prípade MŠ 10 centové navýšenie.
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0

TE-1518/2022
Návrh počtu tried 1. ročníka základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno v školskom roku 2022/2023
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že v zmysle § 5 ods. 7 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditelia ZŠ predkladali
zriaďovateľovi na schválenie návrhy na počty prijímaných detí a návrhy na počty tried. Ďalej
uviedol, že presné počty zapísaných detí a návrh riaditeľov na počty tried 1. ročníka sú uvedené
v tabuľkách.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0

TE-1519/2022
Žiadosti základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o zrušenie
viazanosti finančných prostriedkov na náklady za energiu
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že MZ uznesením č. 1682/2022
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. apríla 2022 schválilo
zmenu rozpočtu základných škôl na úrovni normatívnej dotácie, a zároveň bola schválená aj
minimálna výška finančných prostriedkov na energie na rok 2022. Ďalej uviedol, že riaditelia ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno ale žiadajú o uvoľnenie, resp. zrušenie viazanosti
finančných prostriedkov na energie, nakoľko na ostatné prevádzkové náklady finančné
prostriedky nie sú postačujúce a z toho dôvodu u niektorých ani nie je možné vykonať
štvrťročnú účtovnú závierku v súlade so zákonom.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
Návrh na zmenu VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že na zasadnutie komisie bol
predložený návrh na zmenu VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť. Ďalej konštatoval, že do
návrhu boli zapracované pripomienky členov komisie, ktoré odzneli na poslednom zasadnutí
komisie. Žiada členov komisie zosúladiť navrhované zmeny s aktuálne platnou verziou VZN.
Konštatoval, že v žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na podporu kultúry a záujmovú –
umeleckú činnosť v prípade registrovaného partnera je preklep, text „v oblasti športu“ treba
prepísať na text „v oblasti kultúry“. Ďalej konštatoval, že žiadosti obsahujú informáciu
o narodení, avšak tento údaj už nemôže figurovať na žiadosti. Ďalej uviedol, že v bode 5 –
Požadovaná dotácia na krytie nákladov treba zapracovať pod riadku „Skupina 630 spolu“ aj
riadok kde bude vyčíslená výška spoluúčasti vo výške 15%. Uvedená položka bude
zapracovaná tak isto aj do prílohy na vyúčtovanie dotácie, časť IV. – Použitie dotácie. Ďalej

uviedol, že nakoľko uvedené prílohy boli vypracované tretou stranou, mesto musí osloviť
dodávateľa a žiadať o úpravu textu.
Komisia navrhla upraviť text v § 6 bod 2 nasledovne:
- Výška poskytnutej dotácie má dosiahnuť min. 30% z celkového rozpočtu požadovanej dotácie
aktivity predloženého žiadateľom.
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN po zapracovaní návrhu komisie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

D/ RÔZNE
TE-1520/2022
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 apríl – máj 2022.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

E/ ZÁVER
Diskusia
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za
ukončené.
Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 31.05.2022

Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

