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MESTO KOMÁRNO
Komárom Város Önkormányzata
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 08.02.2018
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.02.08-i ülése
tárgysorozatának
pontjához

Návrh na zmenu
Programového rozpočtu na rok 2018
Spoluúčasť na projekte ÚPSVaR

Predkladá - Előterjeszti:
Viliam Siliga
Vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Viliam Siliga, vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby
Eva Nagyová - rozpočtárka

Prejednané - Megtárgyalta:
Finančná komisia dňa 24.01.2018 - Pénzügyi bizottság 2018.01.24.
Rada MZ dňa 31.1.2018 - a VKT tanácsa: 2018.01.31

Materiál obsahuje - Mellékletek:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

TE-1707/2018
Viliam Siliga predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu Útvaru obrany, ochrany
a údržby na rok 2018
Stanovisko úradu:
doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK:
hlasovanie 7-0-1-0
Stanovisko rady:
hlasovanie 5-0-1-0

Návrh uznesenia
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zámer Mesta Komárno, uchádzať sa o projekt ÚPSVaR Komárno, podľa §50j zákona
č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov, program 8.7, odd. 06, položka 635 rezerva - poslanci
o sumu 18 300 eur
2. zvýšenie bežných výdavkov, program 3.3.1., odd. 06, položka 600 – výdavky na
spoluúčasť projektu o sumu 18 300 eur

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018.

Dôvodová správa
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. Solením a čistením chodníkov a priestranstiev verejného charakteru chceme
dosiahnuť, aby sa občania aj v zimných mesiacoch pohybovali po našom meste bezpečne
a aby nedochádzalo k zbytočným úrazom. Tieto práce by sme chceli prevádzať pomocou
pracovnej sily ktorú by mesto Komárno získalo cez projekt ÚPSVaR Komárno, podľa §50j
zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Jednalo by sa o 10 zamestnancov na 9 mesiacov.
Spoluúčasť Mesta na projekte je vo výške 20% z minimálnej mzdy, plus stravné lístky
Hrubá mzda – 480€
Čistá mzda zamestnanca – 397,36€
Mzdové náklady zamestnávateľa – 648,96€
Spoluúčasť zamestnávateľa 20% - z celkovej ceny práce 129,79€
Stravné lístky – 21x3,5=73,5€

Spolu spoluúčasť – 203,29€/ 1zamestnanec / 1 mesiac
Celkové náklady pre zamestnávateľa – 18 296,1.-€

