MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 771/2020

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 25.06.2020

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020
(nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov)

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Siliga Viliam
Vedúci útvaru obrany a ochrany
Majerík Ladislav, Nagyová Eva

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság
Mestská rada/ Városi Tanács

Dátum/dátum
10.06.2020
17.06.2020

Prílohy - Mellékletek:
1.
Dôvodová správa a návrh na uznesenie
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Dôvodová správa - Indoklás:

Mesto Komárno pre vznik pandémie a vyhlásenia MS a následne aj NS pristúpilo
k úsporným opatreniam ako je vykonávanie verejnoprospešných prác vo vlastnej réžii.
K tomu, aby tieto práce boli efektívnejšie je potrebné zakúpiť stroje a prístroje a prijať na
výkon pracovnej činnosti pomocnú pracovnú silu.
-

Jedná sa hlavne o úpravu verejnej zelene (kosenie trávy, strihanie kríkov
a stromčekov...).

-

Oprava a údržba lavičiek na verejnom priestranstve.
Oprava a maľovanie priestorov na uloženie komunálneho odpadu
Oprava a údržba detských ihrísk a verejných parkov
Oprava a údržba autobusových zastávok

Čo sa týka kosenia trávy, jedná sa o 8 okruhov/rok, čo by sme vedeli zabezpečiť. Rozloha =
153 032m². Keď uvedenú plochu budeme vedieť kosiť vlastnými silami, tak sa jedná
o úsporu 6 580.-eur na jeden okruh. Z toho vyplýva, že pri 8 okruhoch úspora mesta činí za
sezónu 52 643.-eur
Pri nákupe traktorovej kosačky a krovinorezov sa berie do úvahy hlavne kvalita a životnosť
uvedených mechanizmov a preto navrhujeme kúpu profesionálnej traktorovej kosačky za
cenu do výšky 17 000.-eur s DPH. Profesionálne krovinorezy navrhujeme kúpiť do 800,eur/kus. Predmetná traktorová kosačka by bola financovaná formou leasingu.
Ďalej žiadame prijať 3 pracovníkov formou dohody na sezónne práce na obdobie 3
mesiacov. Pri výbere týchto pracovníkov je dôležité, aby títo pracovníci mali skúsenosti
a prax na tomto úseku. Uvedení pracovníci budú odmeňovaní minimálnou mzdou.
Z hore uvedených dôvodov žiadame o presun finančných prostriedkov na zakúpenie 1 ks
traktorovej kosačky, 2 ks krovinorezov a na odmeňovanie pracovníkov zo schváleného
rozpočtu na opravy a údržbu budov.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Komisie - Hlasovanie
Stanovisko FK zo dňa 10.06.2020: Hlasovanie: 5-0-1
Stanovisko Rady zo dňa 17.06.2020: Rada odporúča schváliť návrh 6-0-1

2

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 771/2020

Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu

k nákupu traktorovej kosačky, krovinorezov a prijatia sezónnych

pracovníkov,
B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 8.6.2., odd.06., položka 635 – údržba
budov, o sumu 13 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.2., odd. 06. , položka 633 – nákup 2 ks
krovinorezu, o sumu 1 600,00 eur,
3) zvýšenie bežných výdavkov, program 3.2., odd. 06., položka 637 – dohody
o vykonaní práce a položka 620 - odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, o
sumu 7 080,00 eur ,
4) zvýšenie výdavkových finančných operácií, program 3.2., odd. 06., položka 824 –
splátka leasingu na nákup traktorovej kosačky, o sumu 4 320,00 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020.
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