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TE-1708/2018
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 3-0-5-0
Stanovisko rady:
hlasovanie 0-0-6-0

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

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 10 000 eur
2. zvýšenie bežných výdavkov, program 3.2., odd. 02, položka 600 – výdavky na
Pracovnú zdravotnú službu o sumu 10 000 eur

B/

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
Vláda Slovenskej republiky 5.10.2016 schválila návrh riešenia „Pracovnej zdravotnej služby“
zo strany zamestnávateľa. MZ SR vypracovalo novelu Zákona 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoja verejného zdravia a vláda Slovenskej republiky ju schválila. Tieto zmeny
sa týkajú zamestnávateľov a platnosť nadobudli 1.12.2017. V praxi to znamená, že
„Pracovnú zdravotnú službu“ už nebude možné zabezpečiť bezpečnostným technikom.
Z novelizovaného zákona 355/2007 Z. z. vyplýva povinnosť pre zamestnávateľa zabezpečiť
PZS a to z FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, ktorý majú
oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom
podľa § 5 ods. 4 písm. q) a r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pre Mesto Komárno z toho plynula povinnosť zriadiť túto službu a to dodávateľským
spôsobom. Nakoľko o zmene zákona sme mali vedomosť navrhli sme v našom rozpočte
pokrytie nákladov a to vo výške 10 000.-€.
Na zaistenie výkonu pracovnej zdravotnej služby bolo vypísané výberové konanie, ktoré
vyhrala firma „TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava“
Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených
z poskytovaním pracovnej zdravotnej služby.

