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Dôvodová správa - Indoklás:
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. Na tieto práce by sme prijali 2 robotníkov a 8 pomocných administratívnych
zamestnancov, v ďalšom kole je zámerom prijať ďalších 5 robotníkov na manuálnu prácu.
Ďalej na pomocné administratívne práce by bolo prijatých 6 zamestnancov ktorí budú
vykonávať pre odbory Mestského úradu Komárno administratívnu prácu. Tieto práce by sme
chceli prevádzať pomocou pracovnej sily ktorú by mesto Komárno získalo cez projekt
ÚPSVaR Komárno, podľa §50j a §54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A/ Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j v zmysle
zákona č. 5/2004 Z.z
15 zamestnancov na 9 mesiacov
1) Hrubá mzda – 520,00 eur, čistá mzda zamestnanca – 427,11 eur
Mzdové náklady na 1 zamestnanca predstavujú 703,04 eur , z toho dotácia 562,42 eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1 mesiac zo zdrojov mesta je 140,61 eur
Celkom spoluúčasť zamestnávateľa na mzdách predstavuje 20% t.j. 18 983 eur
z celkovej ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7 eur =77,7 eur x 9 mesiacov x 15 osôb = 10 489,50 eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške.
Spoluúčasť mesta na projekte 29 473 eur

B/ "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
chceme prijať na 8 mesiacov ďalších 6 zamestnancov na výpomoc do administratívy kde
spoluúčasť bude tvoriť 5% mzdových nákladov.
6 zamestnancov na 8 mesiacov
1) Hrubá mzda – 624,00 eur, čistá mzda zamestnanca – 500,06 eur
Mzdové náklady na 1 zamestnanca prestavujú 843,64 eur, z toho dotácia 801,46 eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1mesiac zo zdrojov mesta je 42,18 eur
Celkom spoluúčasť zamestnávateľa na mzdách predstavuje 5% t.j. 2 025 eur z celkovej
ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7 eur =77,7 eur x 8 mesiacov x 6 osôb = 3 729,60 eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške.
Spoluúčasť mesta na projekte 5 755 eur
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Celkové výdavky 2 projektov predstavujú 149 626 eur, z toho dotácia vo výške 114 398 eur,
spolufinancovanie zo zdrojov mesta 35 228 eur
Predpokladaný nástup do zamestnania pre oba projekty je 1. marca 2019.
V schválenom rozpočte na rok 2019 máme na projekt s UPSVaR schválených 45 168 eur
z dotácie a spoluúčasť 18 300 eur .
Potrebné je navýšiť príjem z dotácie o sumu 69 230 eur a spoluúčasť o sumu 16 928 eur.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola: OK
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko finančnej komisie zo dňa: 06.02.2019
Doplniť materiál podľa požiadaviek komisie a posunúť na rokovanie Rady mesta.
Hlasovanie: 6 – 0 – 0
Stanovisko Mestskej rady zo dňa:

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Návrh uznesenia
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
zámer Mesta Komárno, uchádzať sa o projekt ÚPSVaR Komárno, podľa §50j a § 54
zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

B/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, povolené prekročenie
bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne:
a) zvýšenie bežných príjmov, položka 312 – dotácia na projekt z ÚPSVaR o sumu
69 230 eur,
b) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.3.1., odd. 06, položka 600 – výdavky
projektu z dotácie o sumu 69 230 eur
2. zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
a) zníženie bežných výdavkov, program 8.7, odd. 06, položka 635 rezerva - poslanci
o sumu 16 928 eur
b) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.3.1., odd. 06, položka 600 – výdavky na
spoluúčasť projektu o sumu 16 928 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu A/
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019.
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