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Dôvodová správa - Indoklás:
1. V poslednom období v rámci viacerých programov a fondov pre dotácie sa často opakujú
výzvy na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy – predovšetkým cyklistickej dopravy.
Jedná sa hlavne o zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe práce –
vytváraním prepojenia zlepšujúce dostupnosť centier
s priemyselnými zónami
alebo
dostupnosti občianskej infraštruktúry. To znamená potrebu rozvoja vnútromestských
cyklotrás. Mesto Komárno však nemá vypracované projektové dokumentácie na takéto
cyklistické ťahy, ktoré sú podkladom pre podanie žiadostí. Z toho dôvodu je žiadané zaradiť
do rozpočtu sumu 15 000.- euro na rok 2020 na spracovanie dokumentácie na úsek
„Vnútromestskej cyklotrasy“, ako novú investíciu. Ďalej do budúcnosti je odporúčané
postupne vyčleniť prostriedky aj pre ďalšie projekty, za účelom vytvorenia ucelenej siete aby bolo pokryté celé územie mesta s hlavnými koridórmi vnútromestských cyklotrás.
2. V rámci riešenia odpadového hospodárstva mesta je súrna potreba sa zaoberať
s otázkou zberného dvora, ktorý je potrebné rozšíriť a doplniť – zmodernizovať. Na takéto
aktivity je tiež možné uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, avšak predtým je
nevyhnutné mať projektovú dokumentáciu. V projekte by malo byť obsiahnuté presné
stavebné i strojové vybavenie, potrebné pre prevádzku, tak aby bola v súlade s právnymi
predpismi a ekologickými cieľmi štátu. Z hore uvedených dôvodov je žiadané na rok 2020
vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu „Zberný dvor“, ako novú
investíciu v hodnote 7000,00 euro .
3. V rámci výzvy MD SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Mesto
Komárno bolo úspešným uchádzačom o poskytnutie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu,
čím získalo 75 300,00 euro na „Vybudovanie uzamykateľných prístreškov pre bicykle“.
Pritom je povinnosť zabezpečenia spolufinancovania - zabezpečenia vlastných zdrojov
vo výške 3 967,94 euro (5%) z celkového rozpočtu projektu. O poskytnutí dotácie je
uzavretá zmluva medzi SR- Ministerstvom dopravy a Mestom Komárno. Tieto zdroje budú
potrebné už v tomto roku, preto dotáciu aj spoluúčasť je potrebné zaradiť do zoznamu
investícií - medzi kapitálové výdavky na r.2020.

C. Ďalšie informácie
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ : odporúča schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 07.09.2020: odporúča schváliť návrh uznesenia - 5:0:0
Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020- odporúča schváliť návrh uznesenia, 6:0:0
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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 zvýšeniu kapitálových výdavkov pre projektovú dokumentáciu
vnútromestskej cyklotrasy, zberného dvora a k realizácii projektu „Vybudovanie
uzamykateľných prístreškov“ pre bicykle

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 002 prevod z investičného
fondu, o sumu 25 968,00 eur,
2) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 04., položka 716 – projektová
dokumentácia na úseku vnútromestskej cyklotrasy , o sumu 15 000,00 eur
3) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 05., položka 716 – projektová
dokumentácia na zberný dvor, o sumu 7 000,00 eur
4) zvýšenie kapitálových výdavkov,
program 8.3, odd. 06., položka 717 –
spoluúčasť projektu „Vybudovanie uzamykateľných prístreškov pre bicykle“,
o sumu 3 968,00 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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