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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 29. novembra 2022 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Kopják Angelika, Mgr. Szabó Csilla, Ing. Vetter Ján, 

Grassl Ferdinand, PaedDr. Héder Ágnes, Mgr. Laboda Róbert, Mgr. Urbán Péter, 
PhD., Vörös Mária 

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia:  
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠSVKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť: Mgr. Gajdáč Ondrej – viceprimátor, PhDr. Szabó Ingrid – prednostka MsÚ, Ing. Kóňa 

Bohumír – vedúci Odboru ekonomiky a financovania, Ing. Majer Péter – riaditeľ ZŠ 
s VJM Eötvösa, Mátyás Katalin – riaditeľka ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Mgr. Slavomír 
Ďurčo – riaditeľ ZŠ pohraničná, PaedDr. Pálinkášová Mária – riaditeľka ZŠ s VJM práce, 
Mgr. Stanislav Jiríček – riaditeľ ZŠ rozmarínová, Mgr.art. Alexander Barkóci – riaditeľ 
ZUŠ, Mgr.art. Róbert Lakatos – riaditeľ MsKS Béni Egressyho 

 
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 navrhla doplniť bod D/Rôzne o návrh na 
určenie podpredsedu Komisie školstva a kultúry.  

Predsedníčka komisie  dala hlasovať o schválení poradia programových bodov po 
doplnení. 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
  

  
 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-12/2022 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č....../2022, ktorý mení a dopĺňa 
VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. 5/2022 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 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na 
základe žiadostí od riaditeľov ZŠ a MŠ. Ďalej uviedol, že v prípade ŠKD je navýšenie príplatku 
zákonných zástupcov z doterajších 10,00 € na 15,00 € za mesiac, v prípade MŠ je navýšenie 
príplatku zákonných zástupcov z doterajších 10,00 € tiež na 15,00 € za mesiac a v prípade 
školských jedální je navýšenie príplatku zákonných zástupcov na prevádzkové (režijné) náklady 



z doterajších 0,20 € na 0,30 € za deň. Konštatoval, že ministerstvo zverejnilo nové finančné 
pásma na nákup potravín a mesto odporúča schváliť 2. finančné pásmo. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN. 
Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
 
 
 
TE-29/2022 
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 – vybudovanie 
multifunkčného ihriska pre MŠ Vodná 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že riaditeľka MŠ Vodná žiadala 
vyfinancovať vybudovanie multifunkčného ihriska zo štátnej dotácie na 6.ročné deti, avšak 
zákon nedovoľuje čerpať tie finančné prostriedky na investície. Ďalej uviedol, že nakoľko 
v programovom rozpočte mesta Komárno na rok 2022 bola schválená dotácia na projekt 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského“ v hodnote 50.922 eur, ktorý je 
nerealizovateľný na základe rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, MsÚ 
navrhuje preklasifikovať finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska pre MŠ 
Vodná vo výške 19.840 eur. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
 
 
 
TE-30/2022 
Žiadosť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o pridelenie 
finančných prostriedkov na mzdy asistentov učiteľa 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že štyri základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno sa zapojili v roku 2020 do projektu Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov a v zmysle uznesenia MZ žiadajú o pridelenie finančných 
prostriedkov v celkovej výške 27.343 eur na mzdové náklady asistentov učiteľa v rámci projektu 
na preklenutie časového nesúladu až do času refundácie finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu. Ďalej uviedol, že finančné prostriedky po refundácii zo strany MPC budú vrátené na 
účet mesta Komárno. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
 
 
 
TE-31/2022 
Žiadosť ZŠ M.Jókaiho s VJM o preklasifikovanie finančných prostriedkov 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že škola dostala dotáciu z rozpočtu 
mesta na modernizáciu svietidiel, rekonštrukciu elektroinštalácie, ústredného kúrenia 
a zdravotechniky v celkovej výške 250.000 eur, avšak po vyhodnotení verejného obstarávania 
najnižšia ponuka bola vo výške 250.091,21 eur. Ďalej uviedol, že škola dostala aj ďalšiu dotáciu 
na rekonštrukciu športového ihriska, avšak tú dotáciu škola nevyčerpá v plnej výške preto žiada 
zriaďovateľa o preklasifikovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými investíciami. 
 
 



Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-50/2022 
Návrh výzvy na predkladanie ponuky „Zabezpečenie a organizácia celomestských 
slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026“ 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Uviedla, že vypršala 
platnosť zmluvy na zabezpečenie a organizovanie celomestských slávností mesta Komárno a je 
nutné zabezpečiť čím skôr zverejnenie novej výzvy na predloženie ponúk. Ďalej uviedla, že 
návrh výzvy bola vypracovaná na organizovanie Komárňanských dní, Vínne korzo 
a Silvestrovskej veselice na nasledujúce 4 roky, t.j. na volebné obdobie. Konštatovala, že 
v Programovom rozpočte mesta na rok 2023 na Komárňanské dni bola naplánovaná dotácia vo 
výške 50.000 eur a na Vínne korzo 15.000 eur. Ďalej konštatovala, že úspešný uchádzač pred 
začiatkom podujatia musí predkladať program, čo schvaľuje odborná komisia s právom 
vetovania a za každý rok musí predložiť aj vyúčtovanie podujatia.  
 
Komisia navrhla určiť termín na doručenie cenových ponúk do 20. januára 2022 a odporúča 
prerokovať návrh výzvy na predkladanie ponuky „Zabezpečenie a organizácia celomestských 
slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026“ na zasadnutí Rady pri MZ a MZ. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh výzvy. 
Pomer hlasovania: 9 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
D/ RÔZNE 
 
TE-42/2022 
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 september – november 2022. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 8 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 



TE-19/2022 
Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2023-2025 
 
Ing. Kóňa, vedúci EO predkladal materiál. Uviedol, že na zasadnutie komisie bol predložený 
kompletný návrh Programového rozpočtu mesta na nasledujúce tri roky, aby komisia videla, čo 
všetko treba riešiť v rámci rozpočtu mesta. Momentálne sú predkladané len bežné príjmy 
a bežné výdavky, kapitálovú časť predkladá úrad na januárové, resp. februárové zasadnutie 
MZ. Bežná časť rozpočtu v zmysle zákona musí byť vyrovnaný alebo prebytkový, mesto 
predkladalo prebytkový rozpočet o sumu 884 512 eur, ale tie prostriedky budú čerpané na 
splácanie úverov. Ďalej uviedol, že po zosumarizovaní požiadaviek od jednotlivých odborov 
a oddelení mesto mal schodkový bežný rozpočet vo výške cca. 3,5 mil. eur. Jednoducho 
situácia je taká, že to čo odbory plánovali, že koľko budú potrebovať v roku 2023 nebolo možné 
akceptovať v plnej výške, t.j. nikto nie je absolútne spokojný, budú opatrenia na zníženie 
výdavkov. Pri optimalizovaní rozpočtu mesto vychádzalo z toho „čo môžeme a musíme“. Mesto 
musí akceptovať to čo schváli vláda (zákony a smernice), čo je viazané so zmluvami 
a verejnými obstarávaniami a na záver ostatné, všeobecné veci. Výška očakávaných príjmov 
mesta v oblasti daní a poplatkov sa výrazne nemení a ani v ostatných príjmov veľké výkyvy 
nebudú. Veľká položka na príjmovej strane je aj daň z príjmov fyzických osôb. Ministerstvo 
financií SR plánuje na tej položke vo výške z roku 2022 a +4%, ale môžu ovplyvniť údaje po 
sčítaní obyvateľov (v Komárne sa znižuje počet obyvateľov). Na strane výdavkov mestské 
organizácie dostali o niečo viac z dôvodu valorizácie miezd a odvodov. Aj v rámci rozpočtu 
mesta najväčšie zvýšenie zapríčinila valorizácia miezd v zmysle zákona, čo úrad musel 
akceptovať. V celej verejnej správe tarifný plat ide hore od 1.1.2023 o +7% a od 1.9.2023 o 
+10%. V školstve tarifný plat bude navýšený od 1.1.2023 o +10% a od 1.9.2023 o +12%. 
Bohužiaľ finančné dopady rozhodnutia vlády niekedy nie sú kryté, resp. refundované, čo 
znamená výrazné zaťaženie rozpočtu mesta. Ďalším rizikom v rozpočte mesta na rok 2023 
budú náklady na energie. Plyn momentálne mesto má zafixované do konca roku 2023 
v hodnote 54,98 € (aktuálna hodnota na burzách je cca. 145 eur). Je predpoklad na zvýšenie 
cien za TÚV a diaľkové vykurovanie o cca. +40%. Cena elektriny pre mesto je veľmi citlivá, 
mesto malo zafixované do konca júla vo výške 66 eur za silovú časť (na burzách vtedy cca. 
500-1000 eur), ale od 1.8.2022 mesto prešlo na tzv. spotové ceny (meranie každého odberného 
miesta každú polhodinu), preto v meste Komárno má každé odberné miesto inú cenu podľa 
spotreby. Na zvýšené ceny energií za rok 2022 mesto vynaložilo o cca. 800 tis. eur viac. 
S predkladaným rozpočtom mesto určite vydrží pár mesiacov a podľa skutočností budeme 
rozpočet korigovať podľa potreby. Na školstvo je odporúčané dať 40% z DzPFO, mesto na rok 
2023 plánuje na školstvo vo výške 41,03%. Nasledujúci rok určite nebude jednoduchý, je tu 
milión vecí, ktorí môžu vyskočiť a budeme musieť na tie reagovať rýchlejšie. Na kultúru boli 
naplánované vyššie dotácie ako za predchádzajúci rok, ako aj športový fond bol navýšený. Nie 
je úplne ideálny ten rozpočet ale je dobrý, s ktorým sa dá žiť. Na záver uviedol, že rozpočtové 
provizórium na rok 2023 považuje za katastrofu pre mesto, t.j. rozpočet potrebujeme a že sa 
budeme zmeniť v priebehu roka je sto percent. 
Mgr. Gajdáč, viceprimátor mesta konštatoval, že školstvo je dlhodobo poddimenzované, 
potrebujeme viac financií, aby školy mohli prežiť dôstojne. Školstvo dlhodobo nie je prioritou 
žiadnej vlády v SR. Ďalej konštatoval, že s týmto rozpočtom rok 2023 asi prežijeme. 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie konštatovala, že existuje VZN mesta Komárno 
číslo 12/2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely ochrany a 
obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno, preto navrhla navýšiť program 
Rozvoj mesta o 10.000 eur na „Obnovu kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov“. 
 
Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko k pozmeňujúcemu návrhu Komisie školstva a kultúry. 
Pomer hlasovania: 4 : 0 : 4 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2023-2025. 
Pomer hlasovania: 8 : 0 : 0 



 
 
 
 
Voľba podpredsedu Komisie školstva a kultúry 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie odporúčala vymenovať na volebné obdobie 2023-
2026 za podpredsedu Komisie školstva a kultúry Ing. Jána Vettera, poslanca MZ a člena 
komisie. 
 
Komisia odporúčala vymenovať Ing. Jána Vettera za podpredsedu Komisie školstva a kultúry. 
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 1 
 
 
 
 
 
E/ ZÁVER 
 
Diskusia 

 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť v Komisii školstva a kultúry a 

vyhlásila zasadnutie za ukončené. 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 29.11.2022 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


