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Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 25.06.2020 / 2020.06.25.

Informatívna správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.05.2020
Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület által
elfogadott határozatok teljesítéséről 2020.05.31-hez
__________________________________________________________________________

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Ing. Denisa Kováčová
prednostka MsÚ/hivatalvezető
Mestský úrad Komárno/
Komáromi Városi Hivatal

Prílohy - Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

5.

Návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení/
Határozati javaslat a határozatok teljesítéséről szóló beszámolóhoz
TE-790_príloha 01_Informatívna správa o plnení uznesení/
Tájékoztató beszámoló a határozatok teljesítéséről
TE-790_príloha 02_Tabuľkový prehľad uznesení/
Táblázatos áttekintés a határozatokról
Návrh na zrušenie uznesení č. 1372/2009 a 1811/2018 a návrh na prijatie nového
uznesenia k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na
uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
Javaslat az 1372/2009-es és az 1811/2018-as sz. határozatok megszüntetésére és új
határozat elfogadására a házasságkötés idejének és a házasságkötő teremnek a
meghatározásáról
Návrh na zmenu uznesenia č. 731/2020
Javaslat a 731/2020 –as határozat változtatására
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Dôvodová správa - Indoklás:
V rámci materiálu MsÚ predkladá:
1. návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení - k návrhu na uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 31.05.2020 samostatnú prílohu tvorí
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02).
2. – 3.
návrh na zrušenie uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva konaného 21. mája 2009 a uznesenia č. 1811/2018 z 41. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018 a na prijatie
nového uznesenia k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej
miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne – materiál
sa predkladá z iniciatívy Mestského úradu Komárno, štatutára mesta, na
zabezpečenie požiadaviek obyvateľov mesta (ďalej len oprávnené osoby), podávať
žiadosť o uzavretie manželstva podľa návrhu.
Podľa návrhu by bolo možné uzavretie manželstva vykonať každý deň (okrem dní
štátnych a cirkevných sviatkov): od pondelka do nedele v čase od 10.00 hod. do
20.00 hod. Uzavretie manželstva by nebolo priestorovo obmedzené. V prípade, že by
oprávnené osoby mali ďalšie požiadavky ohľadom času sobáša, žiadosť o povolenie
môžu podať na Matričný úrad v Komárne.
4. návrh na zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Komárne, konaného dňa 21. mája 2020 - Mestský úrad Komárno predkladá návrh na
zmenu uznesenia č. 731/2020 k návrhu na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020
z dôvodu uvoľnenia niektorých opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ:
- odporúča schváliť návrhy na uznesenia
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Návrhy na uznesenia - Határozati javaslatok:

1.

Návrh na uznesenie
k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.05.2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.05.2020.

2.
Návrh na uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva, konaného 21. mája 2009 a uznesenia č. 1811/2018 z 41. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
ruší
uznesenie č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 21. mája
2009 a uznesenie č. 1811/2018 z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 10. mája 2018 k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej
miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne dňom 30.06.2020.

3

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 790/2020

3.
Návrh na uznesenie
k návrhu na určenie doby uzavretia manželstva
a úradnej miestnosti na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
s účinnosťou od 1. júla 2020
schvaľuje
1.

dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne nasledovne:
 doba uzavretia manželstva v úradne určenej obradnej miestnosti alebo mimo úradne
určenej miestnosti v každý deň (okrem dní uvedených v bode 3. tohto uznesenia)
v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod

2.

úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
(obradná miestnosť) nasledovne:
 Obradná miestnosť na I. poschodí Mestského úradu Komárno, na adrese Nám. gen.
Klapku 1, 945 01 Komárno

3.

sobáše sa nevykonávajú v týchto dňoch: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný
pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november,
17. november, 24. december, 25. december, 26. december.

4.

na základe povolenia Matričného úradu v Komárne možnosť uzatvárania sobášov aj
mimo doby, určenej týmto uznesením.
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Pôvodné uznesenie č. 1372/2009:

1372/2009
uznesenie
k Návrhu na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na
uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
1. dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne (Sobášne dni)
nasledovne:
a) doba uzavretia manželstva v úradne určenej obradnej miestnosti
-

v každú sobotu okrem prvej soboty v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,

-

v tretí štvrtok v mesiaci od 900 do 1200 hod.,

b) doba uzavretia manželstva mimo úradne určenej obradnej miestnosti
- v každú prvú sobotu v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,
2. úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
(obradná miestnosť) nasledovne:
- Obradná miestnosť na I. poschodí Mestského úradu v Komárne, na adrese
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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Pôvodné uznesenie č. 1811/2018:
1811/2018
uznesenie
na zmenu uznesenia č. 1372/2009 z 33. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 21. mája 2009:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 21. mája 2009:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
1. dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne (sobášne dni) nasledovne:
a)

doba uzavretia manželstva v úradne určenej obradnej miestnosti:
- v každú sobotu okrem prvej soboty v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,
- v tretí štvrtok v mesiaci od 900 do 1200 hod.,

b)

doba uzavretia manželstva mimo úradne určenej obradnej miestnosti:
- v každú prvú sobotu v mesiaci od 1400 do 1800 hod.,

2. úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne
(obradná miestnosť) nasledovne:
- Obradná miestnosť na I. poschodí Mestského úradu v Komárne, na adrese Námestie
generála Klapku 1, 945 01 Komárno,
3.

sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov, dňoch pracovného
pokoja a posledných dvoch týždňoch kalendárneho roka.“

6

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 790/2020

4.
Návrh na uznesenie
na zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 21. mája 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 731/2020 z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 21. mája 2020 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020 z dôvodu pandémie
ochorenia COVID- 19,
B/ schvaľuje
1. opatrenia
a) obratom zúčtovať poskytnuté jednorazové účelové dotácie na šport a kultúru,
poskytnuté mestom a tieto nevyčerpané dotácie vrátiť späť do rozpočtu mesta,
b) zníženie celoročnej schválenej dotácie na šport o 95 000,00 eur pri organizáciách
rovnomerne vo výške 33%, ktoré mali schválenú dotáciu nad 2 000,00 eur za rok
2020,
c) zníženie celoročnej schválenej dotácie na kultúru o 35 000,00 eur,
d) poskytnutie úľavy vo výške 33% na dobu 3 mesiacov, z nájomného za nebytové
priestory osobám, ktorých podnikanie bolo zasiahnuté v dôsledku pandémie
ochorenia COVID 19, na základe podania žiadosti a objektívneho posúdenia. Pri
vzájomnom zápočte investícií do majetku mesta a nájomného nebude možné
požiadať o zníženie,
e) pozastavenie realizácie UMZ č. 618/2020 - investície z vlastných zdrojov,
f) pozastavenie realizácie UMZ č. 619/2020 - výdavky z rezervy poslancov,
g) pozastavenie realizácie UMZ č. 621/2020 - obnova športových zariadení v meste
Komárno, okrem nasledovných položiek:
1) Futbalové ihrisko v MČ Nová stráž, vo výške 25 000,00 eur
2) Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove, vo výške 17 000,00 eur
3) Ul. Slobody – pri Žihadielku – budova a ihrisko, vo výške 52 000,00 eur
4) Futbalové ihrisko ZŠ na Ul. práce, vo výške 20 000,00 eur
5) Futbalové ihrisko ZŠ Komenského, vo výške 15 000,00 eur
2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 nasledovne:
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a) povolené viazanie bežných príjmov, povolené prekročenie príjmových
finančných operácií, povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov
nasledovne:
1. zníženie bežných príjmov, položka 111 003 – výnos z dane z príjmu FO ,
o sumu 352 500,00 eur,
2. zníženie bežných výdavkov, program 5.4., odd. 08, položka 635 – oprava
historickej budovy Župný dom IV. etapa, o sumu 195 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.9, odd. 08, položka 600 – výdavky
na Komárňanské dni, o sumu 27 500,00 eur,
4. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu športu, o sumu 95 000,00 eur,
5. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu kultúry, o sumu 35 000,00 eur,
6. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001, prevod
z rezervného fondu o sumu 10 000,00 eur,
7. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 10 000,00 eur,
b) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov, program 5.12, odd. 08, položka 642 dotácia
pre miestny odbor Matice Slovenskej, o sumu 5 000,00 eur,
2. zníženie bežných výdavkov, program 5.14, odd. 08, položka 642 dotácia
pre Csemadok – miestnu organizáciu, o sumu 5 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.8, odd. 04, položka 642 dotácia na
rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, o sumu 10 000,00 eur,
4. zníženie bežných výdavkov, program 4.1., odd. 05.4., položka 642 dotácia
na rozvoj a ochranu životného prostredia, o sumu 10 000,00 eur,
5. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 30 000,00 eur,
C/ žiada
Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu B/1,
2. zabezpečovať opatrenia v zmysle bodu B1/ e) f) g) týkajúcich sa výdavkov, ktorých
realizácia nebola zahájená, alebo nie sú zmluvne zabezpečené na obdobie
vyhláseného mimoriadneho stavu v dôsledku pandémie COVID 19,
3. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /2 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
4. prijímať opatrenia s cieľom čo najskoršieho prejavenia sa zvýšenia príjmov a zníženia
výdavkov mesta,
5. v prípadoch potreby zmeniť rozpočet mesta v nadväznosti na bod C/ 4 využiť všetky
možnosti na docielenie schválenia daných návrhov,
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6. v prípade keď sa preukáže, že krytie rozpočtovaných výdavkov je ohrozené
neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo sa môže očakávať narušenie vyrovnanosti
rozpočtu, prijať opatrenia v súlade s platnými Zásadami nakladania s finančnými
prostriedkami mesta Komárno.

Pôvodné uznesenie č. 731/2020:
731/2020
uznesenie
k návrhu na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020 z dôvodu pandémie
ochorenia COVID- 19,
B/ schvaľuje
1. opatrenia
a) obratom zúčtovať poskytnuté jednorazové účelové dotácie na šport a kultúru,
poskytnuté mestom a tieto nevyčerpané dotácie vrátiť späť do rozpočtu mesta,
b) zníženie celoročnej schválenej dotácie na šport o 95 000,00 eur pri organizáciách
rovnomerne vo výške 33%, ktoré mali schválenú dotáciu nad
2 000,00 eur za
rok 2020,
c) zníženie celoročnej schválenej dotácie na kultúru o 35 000,00 eur,
d) poskytnutie úľavy vo výške 33% na dobu 3 mesiacov, z nájomného za nebytové
priestory osobám,
ktorých podnikanie bolo zasiahnuté v dôsledku pandémie
ochorenia COVID 19, na základe podania žiadosti a objektívneho posúdenia. Pri
vzájomnom zápočte investícií do majetku mesta a nájomného nebude možné
požiadať o zníženie,
e) pozastavenie realizácie UMZ č. 618/2020 - investície z vlastných zdrojov,
f) pozastavenie realizácie UMZ č. 619/2020 - výdavky z rezervy poslancov,
g) pozastavenie realizácie UMZ č. 620/2020 - súvislá oprava chodníkov,
h) pozastavenie realizácie UMZ č. 621/2020 - obnova športových zariadení ,
2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 nasledovne:
a) povolené viazanie bežných príjmov, povolené prekročenie príjmových
finančných operácií, povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov
nasledovne:
1. zníženie bežných príjmov, položka 111 003 – výnos z dane z príjmu FO ,
o sumu 352 500,00 eur,
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2. zníženie bežných výdavkov, program 5.4., odd. 08, položka 635 – oprava
historickej budovy Župný dom IV. etapa, o sumu 195 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.9, odd. 08, položka 600 – výdavky
na Komárňanské dni, o sumu 27 500,00 eur,
4. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu športu, o sumu 95 000,00 eur,
5. zníženie výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 642 – výdavky na
podporu kultúry, o sumu 35 000,00 eur,
6. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001, prevod
z rezervného fondu o sumu 10 000,00 eur,
7. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 10 000,00 eur,
c) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov, program 5.12, odd. 08, položka 642 dotácia
pre miestny odbor Matice Slovenskej, o sumu 5 000,00 eur,
2. zníženie bežných výdavkov, program 5.14, odd. 08, položka 642 dotácia
pre Csemadok – miestnu organizáciu, o sumu 5 000,00 eur,
3. zníženie bežných výdavkov, program 5.8, odd. 04, položka 642 dotácia na
rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, o sumu 10 000,00 eur,
4. zníženie bežných výdavkov, program 4.1., odd. 05.4., položka 642 dotácia
na rozvoj a ochranu životného prostredia, o sumu 10 000,00 eur,
5. zvýšenie bežných výdavkov, program 7.1., odd. 10, položka 642 – dávka
v hmotnej núdzi pre občanov mesta v dôsledku pandémie COVID 19, o
sumu 30 000,00 eur,
C/ žiada
Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu B/1,
2. zabezpečovať opatrenia v zmysle bodu B1/ e) f) g) h) týkajúcich sa výdavkov, ktorých
realizácia nebola zahájená, alebo nie sú zmluvne zabezpečené na obdobie
vyhláseného mimoriadneho stavu v dôsledku pandémie COVID 19,
3. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /2 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
4. prijímať opatrenia s cieľom čo najskoršieho prejavenia sa zvýšenia príjmov a zníženia
výdavkov mesta,
5. v prípadoch potreby zmeniť rozpočet mesta v nadväznosti na bod C/ 4 využiť všetky
možnosti na docielenie schválenia daných návrhov,
6. v prípade keď sa preukáže, že krytie rozpočtovaných výdavkov je ohrozené
neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo sa môže očakávať narušenie vyrovnanosti
rozpočtu, prijať opatrenia v súlade s platnými Zásadami nakladania s finančnými
prostriedkami mesta Komárno.
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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