MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 863/2020

Deň zasadnutia MsZ / Testületiülésnapja: 17.09.2020

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 –
Javaslat Komárom város 2020.évi programozott költségvetésének
módosítására

Zodpovedný predkladateľ/
Felelőselőterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

PhDr. Szabó Ingrid
Ing. arch Besse Katalin

Odborná komisia/
Véleményezőszakbizottság
Finančná komisia- Pénzügyi bizottság
Mestská rada/ VárosiTanács

Dátum/dátum
07.09.2020
09.09.2020

Prílohy - Mellékletek:
1.
2.

Dôvodová správa
Návrh uznesenia

1

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 863/2020

Dôvodová správa - Indoklás:
Mesto Komárno sa v záujme zvyšovania spokojnosti jeho obyvateľov, zabezpečenia
poriadku a čistoty v meste rozhodlo odstrániť nepriaznivý stav ako okolia tak v priestoroch
samotných kontajnerových stanovíšť v nasledovných lokalitách : na Meštianskej ul. parc.č.
2354, na Ul stavbárov na parc.č. 2280, na Špitálskej ul. na parc.č. 2629, na Jazernej ul. na
parc.č. 1427, na Hviezdoslavovej ul. na parc.č. 5191/1, na Hviezdnej ul. na parc.č. 2759. Na
každé kontajnerové stanovište sa musia vyrobiť nové oceľové dvere s otváraním výhradne
na čipové karty bez prístupu zvonka opatrené samozatváračom, nové prekrytia všetkých
zvislých otvorov na koncoch prípadne po bokoch stanovíšť. Pre správnu funkciu čipových
kariet je potrebné dodať a namontovať príslušné slaboprúdové a silnoprúdové rozvody
a zariadenia, ďalej bude dodané nové osvetlenie a stanovištia budú novým elektrickým
podzemným rozvodom pripojené na distribučnú sieť elektriny. Z uvedených dôvodov je
potrebné vyčleniť v rozpočte mesta sumu 33 200,00 eur – navýšenie kapitálových výdavkov.
C. Ďalšie informácie
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadószervekállásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ : odporúča schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 07.09.2020:odporúča schváliť návrh uznesenia - 4:1:2
Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020: odporúča schváliť návrh na uznesenie , 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 „Rekonštrukciu kontajnerových
stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta - výmena brán s otváraním na čipové karty,
nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“.

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:

C/

1.

zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 33 200,00 eur,

2.

zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3 odd. 06, položka 717 –
rekonštrukcia kontajnerových stojísk, o sumu 33 200,00 eur

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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